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N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij. 1907-1995

  Geschiedenis van de werf volgens krantenartikelen genummerd van 1 t/m 40, aangevuld met 
foto's uit het g.a.w., archief Fr. Driessens en de nog gevonden krantenartikelen niet genummerd 
maar alles op datum.

1 – Kanton Weert 01-06-1907 – Oprichting Weerter Scheepsbouw Maatschappij

Weert, 1 Juni 1907. De St.-Ct. No 122 bevat de statuten van de Weerter Scheepsbouwmaatschappij
te Weert: Kapitaal f 100.000 (waarvan f 23.000 geplaatst). Oprichters J. Driessens te Weert; H. 
Kampers te Jemeppe; W. Kampers te Overpelt; J. Kampers te Weert; M. Slegten te Lille St. 
Hubert; Th. Slegten te Neerpelt; H. v. Aubel te Weert; J.M. v.d. Bergh en J.H. v.d. Bergh beiden te 
Weert. Doel: het vervaardigen en herstellen van ijzeren en houten schepen en het leveren van bij 
behoorend materieel. Duur 50 jaar.

Oprichtingsakte 1907-05-03 ( g.a.w. B.1.11 no 153)

2 – Kanton Weert 19-10-1907 – Oprichting Weerter Scheepsbouw Maatschappij

De nieuwe Scheepswerf. Zoo af en toe ziet men dat in verschillende kringen op Weert’s 
industrieelen groei gewezen wordt. B.v. op de deze week te Roermond gehouden gecombineerde 
vergadering van Limburgsche Kamers van Koophandel sprak de heer Bocken uit Venlo er over, dat
thans alhier zooveel groote werken worden uitgevoerd en de L. K. van Donderdag jl. schreef over 
de nieuwe scheepstimmerwerf alhier. Deze laatste nu belooft ook heel wat te worden, en wel, 
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ongeveer ter plaatse waar de oude scheepswerf was gevestigd. Zooals de L. K. ‘t ook schreef is 
men bezig met het graven eener ruim 100 meter lange helling, welke bij die lengte ook zoo breed is
, dat 2 schepen van de grootste afmetingen die de Zuid-Willemsvaart bevaren kunnen, aldaar 
tegelijk kunnen worden gebouwd. Vele machinerien zijn reeds aangevoerd, en belangrijke 
gebouwen en getimmerten zijn in aanbouw. Reeds nu kan weldra de kiel worden gelegd voor een 
groot kanaalvaartuig. Dat alles geeft aan velen werk en verdiensten en belooft nog veel meer voor 
de toekomst. Den moedigen ondernemers onze beste wenschen! .

(g.a.w. k.w 1908-05-30) – De N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij

  Jl. Maandag, bij slecht weer en zonder eenig effect voor wie niet wist dat 't zou gebeuren, 
geschiedde eene daad van beteekenis voor Weert. Van de Weerter scheepswerf werden toen, te 
omstreeks 5 uren des avonds twee kolossen te water gelaten; nl. eerst een aldaar gerepareerd ijzeren
schip, en even daarna het aldaar geheel nieuw gebouwde ijzeren schip, een zoogenaamde 
sleepkaan; een de grootste vaartuigen die op de Zuid-Willemsvaart komen kunnen; dit schip is 
bestemd voor den heer W. van Drunen te Lithoijen (N. B.). Juist 50 jaren geleden werd van de 
scheepstimmerwerf alhier, en wel voor de heer Hermans, schipper op de Biest, 't eerste aldaar 
gebouwde houten schip te water gelaten !
  Het heeft ons getroffen te zien, wat al door de N.V. Weerter Scheepsbouw Mij. is gedaan 
gedurende de korte spanne tijds, dat door haar de Weerter scheepstimmerwerf wordt geëxploiteerd;
de door haar gestichte gebouwen, fabriek, loodsen, kantoren enz. aangevoerd materieel, de ter harer
beschikking gebrachte arbeidskrachten, de werf in 't algemeen, alles voorspelt, dat deze 
maatschappij nog slechts korten tijd zal behoeven om hare inrichting meer en meer te doen 
beantwoorden aan de eischen, welke Directie en Aandeelhouders zich zelven stellen en, in verband 
met reeds, weer ingekomen belangrijke bestellingen, zich ook stellen moet.

(g.a.w. k.w. 1920-10-22) – Adreslijst van voornaamste werkgevers.

  In de adreslijst van de voornaamste werkgevers in Nederland in de Metaalindustrie, welke lijst 
werd afgedrukt in het weekblad De Metaalwerkers “St. Eloy”, wordt de “N.V. Weerter 
Scheepsbouw Maatschappij” te Weert, Biest, genoemd als behoorende tot de voornaamste 
werkgevers in Nederland in de Metaalindustrie. 
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1921-02-05
Den Heer M. Jongen Weert.

Benoeming tot boekhouder 
der Vennootschap tegen een 
uurloon van één gulden.

Getekend als directeur, door 
dhr. H van Aubel

Bok voor het aanhangen van 
schroeven aan stoom- en 
motorbooten. 

(g.a.w. k.w. 1922-06-21) – Stalen sleepkaan ,,Hendrika
(g.a.w. O.17)

  Van de werf der N.V. Weerter Scheepsbouw Mij. alhier werd met spoed gevolg te water gelaten 
de stalen sleepkraan ,,Hendrika”, gebouwd voor Nederlandsche rekening. De kiel werd gelegd voor
een stalen Sambreschip voor rekening van den heer M.S. te Smeermaas. Flink gebouwd en degelijk
van afwerking maakte het schip ,,Hendrika” de bewondering der schippers gaande. 

(g.a.w. A5740 en 5741) 
  Foto;s uit de begintijd van de scheepswerf, vele handen zijn nodig om de zware platen tegen het 
frame te plaatsen en daarna te klinken.

(g.a.w. k.w. 1922-11-10)”- ,,Mon Désir”.

  Onder veel belangstelling liep van de werf der N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij te Weert
te water het stalen sleepschip ,,Mon Désir” gebouwd voor rekening van den heer M.S., te 
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Smeermaas-Lanaeken. Het schip meet 410 ton en had veel bekijks, daar het wegens doelmatige 
inrichting, solide bouw en fraaie degelijke afwerking ieders aandacht trok. 
  Binnenkort zullen de kielen voor een tweetal soortgelijke vaartuigen worden gelegd.

(g.a.w. k.w. 1922-11-24) – ,,Mon Désir”
  Vertrok Zaterdag het Sambre schip ,, Mon Desir”van de werf der N.V. Weerter Scheepsbouw Mij.
alhier, om de eerste lading in te nemen, heden werd aan die werf weder een stalen zandzuiger te 
water gelaten, die onmiddellijk naar zijn bestemmingsoord Moll in België werd overgebracht.

(g.a.w. k.w. 1923-01-26) – ,,Jeanne d'Arc”
   Van de werf der N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij alhier, werd Dinsdag met goed gevolg
te water gelaten het nieuwe Sambre schip ,,Jeanne d'Arc” gebouwd voor rekening van den heer 
N.A. te S. Het schip dat ongeveer 410 ton meet, trok door fraaie, degelijke afwerking en door zijn 
vorm ieders aandacht.

(g.a.w. k.w. 1923-04-27) –  55-urige werkweek
  Naar wij vernemen is aan de N.V. Weerter Scheepsbouw Mij, alhier, vergunning verleend tot het 
invoeren van de 55-urige werkweek voor de oudere werklieden. Waar deze industrie hoofdzakelijk 
voor België werkte en de lage koers der Franken de Belgen weerhield van bestellingen, twijfelen 
we niet, of door dezen maatregelen zullen de oude handelsbetrekkingen weer kunnen worden 
aangeknoopt en zal deze beslissing ten goede komen aan de werklieden.

(g.a.w. k.w. 1923-08-17) – Werkloosheid
  Aan de ongeveer 30 werklieden, die nog werkzaam waren aan de N.V. Weerter Scheepsbouw Mij
is tegen de volgende week ontslag aangezegd, wegens slapte in het bedrijf. Het bedrijf wordt stil 
gelegd.
  Aan deze industrieele onderneming vonden vroeger een 100 tal werklieden een goed bestaan.
  De Maatschappij werkte steeds hoofdzakelijk voor Belgische rekening.
  De concurrentie echter van Belgische werven, door den val van de francs en onze voorbeeldige 
arbeidswet enz. is niet meer te doorstaan.  Waar moet dat heen ?.

(g.a.w. k.w. 1923-08-17) – Stalen motorboot ,,Anna”.
  Van de werf der N.V. Weerter Scheepsbouw- Maatschappij alhier liep met goed gevolg te water 
de stalen motorboot ,,Anna” gebouwd voor rekening van dhr. J. v. B. te Helmond.
  Degelijk en solied afgewerkt maakt het vaartuig een goede indruk en toont het op overtuigende 
wijze, dat de scheepsbouw aan onze werf op een hoog piel staat.

(g.a.w. k.w. 1925-07-03) – Staalijzeren Kempenaar.
  Dat de Werkzaamheden aan onze Scheepstimmerwerf thans weer vlot gaan, en onze scheepsbouw
nog een goede reputatie geniet, bewijst, dat dezer dagen weer een in alle opzichten en aan de 
hoogste eischen voldoenden staalijzeren Kempenaar van ongeveer 600 ton te water liep.
  De buitenlandsche orders komen eveneens weer geleidelijk binnen, zoodat de kiel voor een 
vaartuig in hetzelfde genre naar Belgie kon worden aangelegd.

(g.a.w. k.w. 1925-09-04) – Ongeval
  De scheepsarbeider A. E. had dezer dagen het ongeluk bij zijne werkzaamheden op de 
Scheepstimmerwerf alhier, van ongeveer 5 meter hoog , in aanbouw zijnd schip te vallen.
  Wonder boven wonder kon de inmiddels ontboden geneesheer slechts eenige niets beduidende 
kneuzingen constateren.

(g.a.w. k.w. 1925-09-24) – ,,Sancta Maria”
  Op de scheepstimmerwerf alhier werd met goed gevolg te water gelaten, een naar alle eische des
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tijds ingerichte stalen schip, genaamd ,,Sancta Maria”.
  Het prachtige vaartuig dat gebouwd werd voor rekening van den heer A. Romeijnders te Lith, 
dwong door zijn mooien en statigen bouw een ieders verwondering af.
  Trots den lagen franken koers, werd de kiel voor een zelfde schip gelegd voor Belgische rekening.

(g.a.w. k.w. 1926-03-26) – ,, Guadalquivir”
  Ondanks de lage valuta, gaan de werkzaamheden aan onze scheepstimmerwerf nog vrij wel. Zoo 
werd hier dezer dagen weer een aan alle eischen voldoend sleepkaan te water gelaten, hetwelk de 
naam draagt ,, Guadalquiver” en voor rekening van schipper S. te Lixhe, België. Het gevaarte meet 
600 ton.
  Ook werd weer met eenzelfde vaartuig voor Belgische rekening een aanvang gemaakt.

(g.a.w. k.w. 1927-04-15) – P. Kampers.
  De heer P. kampers, onder-directeur  aan de Scheepstimmerwerf alhier, welke voor geruimen tijd 
bij het lossen van ijzeren platen, met een voet tusschen een paar dezer platen bekneld geraakte, 
waarvoor hij in het gasthuis in de Beekstraat ter verpleging werd opgenomen, is weer in zooverre 
hersteld, dat hij het gasthuis heeft kunnen verlaten.
  K. heeft door amputeering, vier teenen van zijn voet moeten missen.
 
(g.a.w. k.w. 1929-) – Kamer van Koophandel – wijziging.
Naam: N.V. Weerter-Scheepsbouw-Maatschappij.
Vestiging: Weert, Leuken, No. D. 39.
Bedrijf: Scheepsbouw.
Uitgetreden als Commissaris : J.H. v.d. Bergh en H.H.C. Van Aubel.
Ingetreden als Commissaris: L.F.R.J. Beys en J.M. v.d. Bergh.

(g.a.w. k.w. 1930-01-24) – Ongeval.
  Bij zijne werkzaamheden op de scheepstimmerwerf had de timmerman P.S. Van hier, het ongeluk
met zijn hand tusschen de fraisemachine te geraken. Een vinger werd hem hierbij bijna afgerukt 
terwijl de overige vingers ernstig verwond werden.

Kantoor W.S.M. en woonhuizen fam. Driessens
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(g.a.w. 2980)   Bouwhelling van de Weerter scheepswerf in 1925.
Rechts een kempenaar in aanbouw: links de reeds van stapel gelopen kempenaar,,Harma”, 
gebouwd voor rekening van Harrij Tullemans uit Weert. 
Op de voorgrond v.l.n.r. boekhouder Meester Jongen, direkteur Frans Driessens en Opa Driessens.

(g.a.w. G.v.L.. 1951-05-18)        Werkgevers in hun werkkamer.
Drie generaties van scheepsbouwers in het Weerter land.

Hun schepen bevaren talloze rivieren en kanalen.
  Naast de vele ondernemingen van jongere datum bestaat als een van de oudste de N.V. Weerter 
Scheepsbouw Maatschappij. Meer dan een eeuw geleden werd dit bedrijf gesticht op initiatief van 
de heer J. Driessens de grootvader van de tegenwoordige directeur. De financiële leiding beruste 
bij de toenmalige notaris Rutten van Heijthuijzen. De heer Driessens nam ook de gebroeders 
Stokbroeks in de arm. Alle drie waren afkomstig uit Wessem. Helaas is uit dat grijze verleden niet 
veel meer bekend. Bij het veertig jarig bestaan van de tegenwoordige vennootschap in in 1947 
zocht men bij notaris Rutten te Heijthuizen, de zoon van de mede-oprichter van het bedrijf, naar 
oude gegevens. In de koude winter 1944-1945, toen dit gebied nog door de Duitsers was bezet, 
heeft deze een groot deel van de oude archieven van zijn vader opgestookt, bij gebrek aan andere 
brandstoffen. Daaronder waren ook stukken, die op de scheepsbouwonderneming betrekking 
hadden.

  De Werf werd gesticht in het oudere gedeelte van Weert, aan 't kanaal tussen de Biester brug en 
de Weerter brug. In die tijd bouwde men uitsluitend  houten schepen. Geleidelijk groeide het 
bedrijf. Het werd meer en meer bekend en met die bekendheid kwamen ook de opdrachten. Op het 
einde van de vorige eeuw bleek, dat de plaats van vestiging geen voldoende ruimte bood voor 
uitbreiding. Daarom werd het bedrijf in 1897 naar de tegenwoordige vestigingsplaats overgebracht 
door grootvader Driessens, die inmiddels ook zijn zoon daarin had opgenomen. De gebroeders 
Stokbroeks trokken er zich uit terug. 
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  In 1907 werd de tegenwoordige vennootschap opgericht, waarin de familie Driessens en enkele 
andere personen uit Weert en omgeving deelnamen. Daarvan werd directeur de zoon van 
grootvader Driessens, de heer F.J. Driessens. Ondanks zijn 77 jaren kan men de oude heer nog 
dagelijks op de werf aantreffen, waar hij zich voor alles interesseert. Sindsdien ging men ook over 
op het bouwen van ijzeren schepen. De uitbreiding werd voortgezet en daarmee ging gepaard een 
verdere modernisering. Van 1907 af tot heden verlieten 153 nieuwe schepen de werf, waarnaast 
nog enkele duizenden schepen werden gerepareerd. 

Velerlei soorten.
  ,,Onze productie”, zo verteld de heer J. Driessens, de tegenwoordige directeur , die sinds 1947 aan
 het hoofd van het bedrijf staat, bestond uit motorspitsen (schepen voor de vaart op Frankrijk), 
Kempenaars van 450 ton en kleine Sambre-schepen . We bouwden loggers voor  IJmuiden en ook 
een stoomtrawler. Na de bevrijding werden van de werf te water gelaten gelaten o.a. Lichters voor 
de Biliton Maatschappij in Indonesië, drie sleepboten voor Polen, een dubbelschroef-
stoomsleepboot voor Brazilië en eenzelfde vaartuig, dat wij  afbouwden, een zolder schuit voor 
Rijkswaterstaat te Maastricht enz. 
  Door vergroting van de sluis van Nederweert en de aanleg van het kanaal Wessem-Nederweert 
kunnen wij tegenwoordig bouwen tot de volgende maximum-afmetingen: lengte 65 m., breedte 
7,50 m., en holte 2,10 m. De doorvaart-hoogte voor de vaste bruggen is 5 m.
  Na de bevrijding hebben we vooral veel schepen gerepareerd, die door de Duitsers waren 
beschadigd. In de kanalen van Weert en omgeving hadden ze tal van schepen tot zinken gebracht. 
Die hebben we gelicht en grotendeels hersteld. Ook voor andere herstelwerkzaamheden, die niet 
direct op de weg van ons bedrijf liggen, riepen de autoriteiten onze hulp in. Zo herstelden wij de 
Biesterbrug. Het was de eerste die na de bevrijding weer in orde werd gebracht. Ook andere 
bruggen en sluizen hebben we gerepareerd, evenals hoogspanningsmasten en deuren van 
transformatorhuisjes van de P.L.E.M.

Moeilijke materialenpositie.
,, Hoe staat het tegenwoordig met de opdrachten?”

  Voor wat betreft de reparaties, zijn wij ruim voorzien. Voor wat betreft het bouwen van nieuwe 
schepen, hebben wij geen opdrachten. Hiervoor zijn voldoende aanvragen, maar wij kunnen er niet 
aan voldoen, omdat de er voor benodigde materialen niet zijn te krijgen. De buitenlandse orders 
lopen voornamelijk via het Centraal Scheepsbouw Bureau, een onderdeel van de Centrale Bond 
van Scheepsbouwmeesters in Nederland. Voor de oorlog ging zeventig procent van onze productie 
naar België; nu nog nauwelijks tien procent.

,,Van waar betrekt U Uw grondstoffen?” 
  Voornamelijk uit België en Duitsland. Ze zijn echter bijna niet te krijgen en dan nog alleen op 
zeer lange termijn. Wij hebben onder dit opzicht wel geleerd geduld te oefenen. 

,,Hoe staat het met Uw personeel?”
  Op het ogenblik werken we met 55 man. Maar we zouden kunnen werken met 100 tot 120 man. 
De grote moeilijkheid is evenwel om goed geschoolde vaklieden te krijgen. Daarom trachten we de
mensen in eigen bedrijf een behoorlijke scholing te geven. We organiseren een drie-jarige cursus 
voor afschrijver in de scheepsbouw, welke cursus gegeven door een leraar voor de Bemetel. 
Daarnaast loopt er een voor electrisch lasser, die een half jaar duurt. Deze staat onder leiding van 
het N.V.L. De kosten daarvan  nemen we geheel voor rekening van het bedrijf.
  Als een merkwaardigheid liet de heer Driessens  ons nog zien hoe de electrische lassen 
tegenwoordig rontgenologisch worden gecontroleerd. Daarmede wordt niet alleen het werk der 
leerlingen op zijn waarde getoetst, maar ook het laswerk van de af te leveren schepen staat op die 
wijze onder regelmatige controle.

Teveel rompslomp.
Ten aanzien van de sociale voorzieningen wordt de collectieve arbeidsovereenkomst in de



P.v.W. 2017   9/45

metaalindustrie nauwkeurig nageleefd zo vertelde de heer Driessens ons nog. Daaronder hoort ook 
een pensioenverzekering. Wel moet ik zeggen, dat de hele sociale verzekering over te veel schijven
loopt. Ieder heeft dientengevolge met zo'n ontzaglijke administratieve rompslomp te kampen, dat 
alleen daarmede een zee van tijd is gemoeid. Wanneer zal de regering er in slagen dat hele apparaat
aanmerkelijk te vereenvoudigen? Daarmee zou heel wat tijd en geld worden gespaard.
  Wanneer we over de werf wandelen, zien we, dat hier nog veel werk op stapel staat. De heer 
Driessens liet ons zien, op welke wijze het bedrijf in de loop der jaren werd gemoderniseerd. Als 
men nagaat, hoe eenvoudig tegenwoordig een schip te water wordt gelaten en welk een 
ingewikkelde en gevaarlijke onderneming dit in vroeger tijden was, dan constateren we een 
aanzienlijke vooruitgang. Wanneer de omstandigheden het nodig maken, is er nog voldoende 
ruimte beschikbaar om tot uitbreiding van het bedrijf over te gaan. Het wachten is op een 
wederopleving in de scheepsbouw. (18 mei 1951)

Bozydar en Bronisz (g.a.w. C.st.55en 56)  (g.a.w. 4599) 

Gemoderniseerde scheepshelling, met 7 in een rij opgestelde en gekoppelde lieren. (rechts) 
Voor iedere lier 2 rails met daarop een hellingwagen die de schepen langzaam en gecontroleerd in 
en uit het water konden brengen. 
  Maar op een ander gedeelte van de werf bleef de eerdere methode in gebruik. Dit gebeurde door 
een aantal in elkaar glijdende balken met het nodige vet ertussen. Is heel spectaculair en kwam het 
schip met een plons en een grote water verplaatsing in het kanaal. En trok dan altijd veel bekijks.

(g.a.w. M&R.. 1951-08-10)     Mooie prestatie van Weerter werf.
Wrak werd fraai motorschip
De ,,M.W. 28” werd ,,Elly”

Ruim veertig jaren geleden werd in het Weerter land langs de Zuid-Willemsvaart en nieuw 
bedrijf gesticht, waaruit de tegenwoordige N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij is gegroeid.
,,Nieuw” was dit bedrijf vooral omdat Limburg nog geen scheepsbouw kende. De Weerter werf 
werd spoedig een waardige representant van de Limburgse scheepsbouw en kreeg vooral 
bekendheid door de bouw van de ,,Weerter kempenaars”, schepen gebouwd voor de vaart op de 
Zuid-Willemsvaart en de Kempense kanalen en zodanig ontworpen, dat met inachtneming van de 
toegestane afmetingen een zo groot mogelijk laadvermogen verkregen werd.
  Na de oorlog werd het arbeidersveld ruimer. Ankerpontons voor Billiton, grote sleepboten voor 
Brazilië brachten de faam van de Weerter scheepsbouw ver over landen en werelddelen.
  Deze week was het de Belgische opdracht, die voltooid werd en wel een zeer merkwaardige: een 
onooglijk wrak van  een motorspits werd geheel herbouwd en negen meter verlengd.

  In het voorjaar arriveerde aan de werf onder de letters ,,M.W. 28”een motorspits, eigenlijk niets 
meer dan een wrak. Het schip was een bonk roest, vuil en verwaarloosd met onder waterlijn een 



P.v.W. 2017   10/45

baard van jarenlang aangegroeide schelpdieren. Daar iets van te maken geleek een hopeloze 
opdracht.
  Als het schip spreken kon zou het zeer zeker uitvoerig zijn avontuurlijke loopbaan verhalen. Door
de Duitse bezetters aan de eigenaar ontnomen werd het ,,gekopt” om als landingsvaartuig tegen de 
Engelsen gebuikt te worden. Dit plan viel in duigen en er werd maar weer een voorsteven aange-
bouwd. De nieuwe bestemming werd het bevaren van de Middellandse Zeehavens. In verband 
hiermede werd de nieuwe voorsteven extra hoog opgetrokken, terwijl de gehele scheepsromp met 
zware ijzers versterkt werd. De stuurhut kreeg eveneens een extra verschansing tegen overslaande 
golven. 
  Na de oorlog werd het vaartuig naar Antwerpen gesleept waar het, zoals dit met zoveel in beslag 
genomen schepen geschiedde, in een hoek werd opgelegd. Hier lag het jaren totdat de firma Closset
uit Lanaye, een dochteronderneming van de Intern. Baggermij. en Grindhandel Gebr. Closset te 
Maastricht, het schip aankocht en de Weerter werf opdracht gaf er weer een vaarbaar schip van te 
maken.

Negen meter verlengd.
Het wrak werd op de helling geplaatst nadat de motor, die zeer veel geleden had, voor totale

revisie naar Rotterdam was verzonden. Aangezien het schip om het laadvermogen te vergroten met 
negen meter verlengd moest worden, werd het in het midden los gemaakt, zodat twee gedeelten 
ontstonden. Het voorste ongeveer negentien meter lange stuk werd vervolgens op een slee geplaatst
en negen meter ver verplaatst. Aldus kwam het schip in twee stukken op de helling te staan. De 
twee stukken werden wederom aan elkander vastgebouwd waarna de motorspits, die als een ,,acht 
en dertiger”op de helling kwam, als een ,,Zeven en veertiger” te water gelaten kon worden. 
Uiteraard was dit een heel karwij vooral omdat het schip van kiel tot steven geheel afgebikt moest 
worden. De extra aangebrachte versterkingen werden gesloopt. De hoge ,,zeemanssteven” 
verdween geheel onder de slag van zware hamers. In de plaats hiervan kwam een nieuwe sierlijke 
voorsteven, waarop thans de nieuwe naam ,,Elly” prijkt. 
  Houtwerk en betimmering werd vrijwel niet meer op het schip aangetroffen. Ook het weinige, dat 
er nog aan was, moest geheel vernieuwd worden. 
  Langzaam maar zeker kreeg het schip weer vorm en kleur. En thans, nu de schilders er de laatste 
hand aan gelegd hebben, blijk pas goed welke metamorfose de de ,,M.W. 28” heeft ondergaan om 
als ,,Elly”geheel vernieuwd en verlengd wederom in de vaart gebracht te kunnen worden. 
  De ,,Elly”, die ook een geheel nieuwe elektrische installatie en verdere uitrusting kreeg is thans 47
meter lang. De breedte bedraagt 5 meter. Door verlenging is het laadvermogen circa 100 ton groter 
geworden. Deze bedraagt nu 450 ton.
   De voortstuwing geschied door een 4-cilinder 145 I.P.K. Deutz motor. De woning is geheel 
gemoderniseerd. 
  Aan de afwerking is veel zorg besteed. Met deze opdracht heeft de Weerter Scheepsbouw fraai 
werk geleverd. Op haast ongelooflijke wijze werd een roestig wrak in een sierlijk motorschip 
omgetoverd.
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De ,,M.W. 28” werd ,,Elly “ (g.a.w. L 535)  

(De Lingot – N.V. K.Z.M. Budel  1957- 05) 
,,Maurits” op de helling van de Weerter Werf.

Werk werd voor een groot deel door onze mensen uitgevoerd.
  Zaterdagmiddag op de Weerter scheepswerf. Het half voltooide casco van de in aanbouw 
zijnde ,,Mastwijk” ligt geheel verlaten, in de felle zon meer roest-bruin dan ooit. De hoge 
bouwkraan leunt lui op de schrale wind. Een onnatuurlijke rust op het terrein waar anders de 
klinkhamers nijdig ratelen en veel bedrijvigheid heerst.
  Hoog op de reparatiehelling ligt de grote ,,Maurits” het vlaggenschip van de tankers van de 
Gemengde Metaalertsen N.V., die een grote beurt krijgt. Het zware schip wordt getorst door zeven 
sterke hellingwagens.
  Als wij over een hoge brede trap aan boord klimmen is kapitein Herman van Hattum met zijn 
knecht Harie van Vliet juist klaar met het afboenen van het schip. Ook wanneer een vaartuig op de 
Helling ligt moet er zaterdags schoon schip gemaakt worden. Met behulp van een motorpomp is 
het nodige water over het dek gespoeld en alles ziet er weer fris en proper uit.
  Gaarne voldoet hij aan ons verzoek om eens te vertellen wat zo al aan het vaartuig te doen is. Wij 
nestelen ons heerlijk tegen de witte hut in de zon buiten de wind en hebben vanaf het hoge dek een 
pracht uitzicht ,,Leuken”, waar de korenvelden groenen en boerderijen liggen weggedoken tussen 
in volle bloei staande bomen.
  ,,Hier een hoge villa bouwen en dan zo'n uitzicht, zegt van Hattem, maar hij meent het niet. ,,Al 
kreeg ik hier een pracht van een huis van met tweehonderd gulden per week uit, ik bleef 
varen,”zegt hij resoluut. En hij heeft gelijk, een schipper moet varen, dat zit hem in het bloed.
  Het is vijf jaar geleden, dat de ,,Maurits”uit het water is geweest. Hoog tijd dus om eens een groot
survey te ondergaan.
  Enige weken geleden is het schip op de helling op de helling getrokken. Zeven wagens gleden 
onder het schip het water in, zeven sterke elektrische lieren kwamen in werking en binnen een 
kwartier lag de ,,Maurits”, die leeg nog ongeveer 180 ton weegt en een van de zwaarste schepen is, 
die op de Weerter werf komt, hoog op de helling. Aan dit karwij kwam slechts één man te pas. 
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Vroeger toe de helling nog niet elektrisch bewogen werd moesten acht en twintig arbeiders vier uur
lang zwaar draaien om het schip op de helling te krijgen.
  Na een inspektie van dhr. J. Daemen, proc. houder der N.V., bleek al gauw, dat het schip een 
grote beurt moest hebben. Daar was ook dhr. J. Driessens, direkteur van de werf, het mee eens, 
maar wie moest dit karwij doen. In verband met het drukke nieuwbouw-programma kon de werf 
geen personeel beschikbaar stellen. Een oplossing werd gevonden door een ploeg eigen mannen 
naar het schip te sturen. En zo zijn Harrie Smolenaers, Toon Put, Bert Sonnemans, Diederik 
Wardenaar, Pierre Wulms en Toon Caris sedert enige weken echte scheepsbouwers. Kapitein van 
Hattum, die zoals gebruikelijk de supervisie heeft en met zijn knecht ook flink de handen uit de 
mouwen steekt, is tevreden over zijn mannen. Harry Smolenaers fungeert als plaatwerker en lasser,
terwijl Toon Put klinkt, dat het een lieve lust is. Zij kennen dit werk wel, want vroeger hebben zij 
op de Weerter werf gewerkt. 
  Er is overigens genoeg werk voor Harry en Toon. Aan stuurboordzijde (rechts) moeten 15 meter 
nieuwe kimplaten aangebracht worden, terwijl ongeveer 1000 nieuwe klinknagels nodig zijn. Aan 
stuurboordzijde hebben de kimplaten het meeste te lijden omdat deze zijde van het schip, bij 
uitwijken naar rechts, in smalle ondiepe kanalen, het meest in aanraking komen met de oever en 
bodem van het kanaal waar stenen en andere voorwerpen liggen.
  De halfronde van de voor- en achterschip moeten gedeeltelijk vernieuwd worden. De 
schroeftunnel werd veranderd om beter schroefwater te krijgen en de schroef, die krom was, werd 
gerecht. Bovendien moest er een nieuwe schroefkoker aangebracht worden. Van Hatten is blij, dat 
hij een nieuw patent stuurwerk krijgt. Dit draait heel licht en komt bij de vaart op de drukke Rijn en
Waal, waarbij aan de navigatie hoge eisen worden gesteld, goed van pas.
  Op het voorschip moeten nieuwe kettingschijven op het ankerlier aangebracht worden.
  Het schip wordt van binnen en buiten geheel opnieuw geteerd en geverfd. Dat gaat zo maar niet. 
Eerst moet het gehele schip beneden de waterlijn glad afgestoken worden, waarbij alle roestdelen 
verwijderd worden. Vooral onder het vlak valt deze karwij niet mee. Op geïmproviseerde houten 
stoeltjes zonde poten, een soort sleetjes met een kleine leuning, wordt onder de 6,60 meter brede 
vlak gewerkt. Wanneer en hellingwagen in de weg zit wordt het schip met sterke vijzels gelicht, 
zodat de hellingwagen er onderuit kan zakken.
  Straks, als het gehele schip afgestoken is, wordt het opnieuw geheel in de teer gezet.
  De tanks van de ,,Maurits”hebben enige tijd geleden een flinke beurt gehad. Om de twee jaren 
moet het bezinksel uit de tanks verwijderd worden. Dit gebeurt door arbeiders, die voor dit karwij 
in een speciale kleding worden gestoken met een kap over het hoofd, waardoor de aanvoer van 
voldoende zuurstof verzekerd is. Met speciale emmers worden de tanks leeg geschept. Het 
bezinksel dat ongeveer 70% lood bevat, wordt in de fabriek verwerkt.
  Zo komt er heel wat kijken als een schip op
de helling zit. Morgen is het en rustdag en
maandag wordt er weer begonnen. Over enige
dagen hoopt van Hattum te kunnen varen. Dan
komen de hellingwagens weer in beweging.
Langzaam zullen zij het schip over de rails in
zijn element terug brengen.

Good luck, Maurits J.B.

De in het artikel genoemde Harry Smolenaers is in 1934 Mr.
Smid en maker van het 80 meter lange hekwerk der R.K.B.P
in Weert.
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Vervolg krantenberichten verzameld door Sjef Driessens.

3 – Kanton Weert 09-06-1933 - Weerter Scheepsbouw Mij  bij haar 75-jarig bestaan
                                            (75-jarig bestaan is met inbegrip van de tijd voor de N.V.)
Men schrijft ons: De Scheepswerf, welke thans in beheer is van de N.V. Weerter Scheepsbouw Mij
zal in de loop van dit jaar haar 75-jarig bestaan vieren. Het eerste houten schip dat 75 jaren terug 
op de Werf alhier te water werd gelaten, droeg de naam Jan van Weert en werd gebouwd voor 
rekening van den heer Hermans op de Biest alhier. Toen de houten schepen minder aftrek vonden 
ging men ook op de Werf zich toeleggen op ‘t bouwen van stalen schepen. De Werf ging in 1908 
over aan de inmiddels gestichte Naamlooze  Vennootschap Weerter Scheepsbouw Mij en op 20 
Mei jl was ‘t juist 25 jaren geleden dat het eerste stalen Rijnschip gebouwd voor rekening van den 
heer W. van Drunen te Lithoven van de werf met goed gevolg te water liep. Het tweede stalen 
schip werd gebouwd voor rekening van den heer J. Janssen alhier droeg den naam Elise en mat 250
ton inhoud. Sindsdien werden vele schepen – veel voor Belgische rekening – gebouwd, waaronder 
veel kempenaars en zelfs een trawler voor de zeevisscherij. Het is een industrie die hier tal van 
gezinnen een bestaan heeft verschaft. Ook hier doet zich echter thans  sedert enkele jaren de 
malaise voelen. Laten we hopen dat dit van korten duur zij, opdat ook de industrie weder kan 
opbloeien. Intusschen onze gelukwenschen bij haar 75-jarig jubilee

5 – Kanton Weert 16-05-1947 – 40-jarig jubileum Scheepswerf

Ook de Weerter Scheepsbouwmaatschappij vierde Maandag feest; zij bestond nl. 40 jaar. In 
werkelijkheid dagtekent deze scheepswerf al van kort na de aanleg van de Zuid-Willemsvaart en is 
reeds bijna een eeuw oud. Tot nog toe is zij de enige scheepswerf in Limburg. Hierbij is een 
aanhaling uit haar geschiedenis op haar plaats, weshalve wij hier enigszins uitvoeriger dan de 
vorige maal een greep doen uit haar historie. Een kleine honderd jaar geleden werd door de familie 
Rutten uit Heijthuijsen nabij de stadsbrug op het terrein waar thans de bouwmaterialenopslag van 
P. Bos gelegen is, de grondslag van de thans jubilerende werf gelegd. Natuurlijk was het begin nog 
maar zeer bescheiden en er werden hoofdzakelijk houten schepen in reparatie gebracht. In 1896 
kwam de werf in handen van J.J. Driessens. In 1897 deed Frans J. Driessens – die tegenwoordig het
directeurschap waarneemt – zijn intrede op het bedrijf, terwijl op Mei 1907 de N.V. Weerter 
Scheepsbouw Mij werd opgericht. Driessens zag echter in dat dit bedrijf voor uitbreiding vatbaar 
was en ging er al gauw toe over om te beginnen met de bouw van ijzeren schepen. In het kader van 
deze plannen moest om deze plannen vastere vorm te geven het bedrijf grondig gemoderniseerd 
worden. De eerste opdracht vormde het verlengen van de ijzeren spits Dragon van H. Kampers uit 
Weert, de eerste Kempenaar die werd gebouwd was de Rudolf. Dit was de eerste opdracht en dhr. 
Driessens zal ongetwijfeld veel voldoening hebben gehad bij het gereedkomen van dit laatste schip.
Nadien kwamen de opdrachten aan de lopende band. Allerhande typen schepen werden op stapel 
gezet. In 1915 werden twee zeilloggers gebouwd voor de Noordzee visserij. Tot op heden werden 
145 vaartuigen gebouwd. Ongeveer 60 pct. hiervan werd voor rekening van België gebouwd. De 
oorlog kwam en er werd begrijpelijk nogal veel schade aangericht aan de verschillende installaties. 
De voornaamsten  echter bleven dank zij een tactische manoeuvre uit de klauwen van de bezetter, 
wat er veel toe heeft bijgedragen dat men onmiddellijk na de bevrijding – na de nodige reparaties te
hebben aangebracht – kon beginnen met de ruim 80 in de Noordervaart door de Duitsers tot zinken 
gebrachte schepen, die daardoor natuurlijk zwaar waren beschadigd. Er zijn thans reeds 40 schepen
hersteld. Thans heeft de werf opdracht gekregen om 4 ankerpontons te bouwen voor Ned. Indië. 
Deze zijn bestemd voor het uitbrengen  en bergen van de zware ankers van de zee-tinbaggermolens
van Billiton Mij. Men heeft nu reeds opdrachten tot de bouw van drie grote riviersleepboten voor 
Polen en zelfs voor Zuid Amerika, Wanneer we zo eens een en ander onder ‘t oog zien valt ons op 
dat de opdrachten voor het buitenland niet zo gering zijn en denken dan onwillekeurig aan 
deviezen, die dit kan opleveren. Begrijpelijk is dit jubileum op waardige wijze herdacht. In de 
Paterskerk op de Biest werd een plechtige dankdienst opgedragen, waarna directie en personeel 
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zich rond de koffietafel verzamelden. In een plechtige zitting op een vergadering hierna gehouden 
werd dhr. J. Driessens tot directeur gekozen. Hierna had de huldiging plaats van de diverse 
jubilarissen t.w. dhr. F. Driessens 40 jaar directeur en 50 jaar aan de werf; de personeelsleden J. 
Holten 40 jaar werkzaam G. Gubbels 40 jaar, Anton Everaers 35 jaar, L. Op ‘t Root 35 jaar, F. 
Frencken 30 jaar, P en J Daniels ieder 30 jaar en Fr. Daniels werkzaam in het bedrijf 25 jaar. De 
directeur kreeg van het personeel een couche aangeboden en een aardewerkbord namens de 
Maastrichtse  industrie, terwijl de commissarissen een mooie meerschuimen pijp  aanboden. De 
jubilarissen J. Holten en G. Gubbels kregen van de directie ieder een mooi radiotoestel, terwijl het 
personeel aan ieder der jubilarissen bovendien nog een prachtige rookstandaard cadeau kreeg. De 
receptie werd zeer druk bezocht.  Ook de verdere dag werd in gezellig samenzijn doorgebracht. Wij
spreken de hoop uit dat deze industrie zich in de toekomst nog meer moge ontwikkelen om te 
komen tot een hoog welvaartspeil.

 11 mei 1947 –  40 jarige Jubileum van de N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij.

1947 - 24 familieleden met aandeelhouders en 67 personeelsleden.
(groepsfoto's archief Fr. Driessens)

Voorste rij v.l.n.r.: 
Tante Mina Nieskens-Driessens zuster van opa, Sjang Nieskes, Pierre Kampers, I van Engelshoven
Maastricht, Ome Bèr Beelen, mevr. Slechten en H. Slechten, Tante Jacqueline v.d. Bergh en Harrie
v.d. Bergh, Mevr. Wies Beijes v. Aubel met L. Beijes, Opa Frèns Driessens en Moeke Driessens 
v.d. Bergh met Jos Driessens, Jan Driessens, dochter ome Wullem Driessens en ome Wullem 
Venray Heide, Drientje v.d. Bergh, ome Jozef, Tante Mia Hobus-Driessens met vrijer, Toos v.d. 
Bergh en Tjeu v.d. Bergh, Veronica v.d. Bergh later Vermeulen, 
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Jubilarissen 1947
v.l.n.r. zittend:
Fried Gubbels 40 j
Frèns Driessens 40 j
Sjang Holten 40 j
v.l.n.r. staand:
Frits Frencken 25 j
Toon Everaerts 35 j
Pierke Daniëls 35 j
Frens Daniëls 25 j
Sjaak Daniëls 30 j
Lei Op 't Roodt 35 j

Van het personeel zijn div. foto's gemaakt per vakgebied:.
electr. lassers,
klinkploegen,
afd. smederij,
afd. magazijn,
timmerlieden,
ijzerwerkers,
sjouwers..(foto r.)
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7 – Maas en Roerbode 17-08-1955 – Twee vlaggenschepen op de Weerter ree
Bewijs van scheepsbouwkunde

In de lange rij schepen, die Zondag aan het Laantje lagen, Trokken twee gloednieuwe, zeer 
moderne motortankers veel belangstelling. Het waren de Ina, het vlaggenschip van de Koninklijke 
Zwavelzuurfabrieken van v.h. Ketjen N.V. te Amsterdam en de Kristin, ‘t vlaggenschip van 
Wijnhoff & van Gulpen & Larsen N.V. te Amsterdam, de nieuwste tankers van de Nederlandse 
vloot in de Kempische maat – 50 x 6,60 m. – juweeltjes van scheepsbouwkunde. Hoewel beide 
schepen, waarvan de bouwkosten samen meer dan een miljoen gulden beliepen, dezelfde 
afmetingen hebben en gebouwd zijn voor het vervoer van zwavelzuur is er veel verschil in bouw en
uitrusting. De Ina groot 433 ton, uitgerust met een Bolnes motor van 350 P.K., gebouwd bij de 
Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij is niet alleen geschikt voor de kanaal- en Rijnvaart, doch 
werd ook onder de klasse gebouwd voor de kleine kustvaart, de Wad- en Sontvaart. Vandaar de 
zware bouw van dit schip met de plompe voorsteven en de hoge zware boeiing over de gehele 
lengte van het vaartuig, waarin openingen zijn aangebracht om het overkomende zeewater af te 
laten lopen. De voorsteven van Kristin groot 433 ton, uitgerust met ‘n Bolnes motor van 300 P.K. 
en gebouwd op de werf van de Firma Hendriks te Dodewaard, is veel scherper. Dit schip is van 
hetzelfde type als de Baardwijk die momenteel op de Weerter werf op stapel staat. Het werd 
speciaal gebouwd voor de Rijnvaart en is minder zwaar uitgerust en heeft een traditioneel verhoogd
dek met gangboorden. De opbouw van beide schepen, die met twee balansroeren zijn uitgerust en 
een bijzonder sierlijke achtersteven hebben, is fraai en mooi van lijn. Op uitnodiging van de 
gezagvoerder J. Otten, commodore van de K.Z.F. vloot hebben wij aan boord van de Ina een kijkje 
genomen. Van kiel tot dek is het schip degelijk en zwaar gebouwd en uiterst modern uitgerust, 
haast zo mooi als ‘n jacht. De pijpleidingen, die de 12 tanks ieder met een inhoud van 240 m3, 
verbinden zijn geheel overdekt, waardoor een ruim en glad dek werd verkregen, waar het zoontje 
van de gezagvoerder naar hartelust met zijn autoped kan rijden. Bijzonder opvallend is de hoge 
zware voorsteven met op de schacht het fraaie fabrieksembleem omgeven door moderne 
windveren, even keurig als de gehele boeiing van het vaartuig lichtgrijs geschilderd. Op het 
voorschip is voorts de moderne ankerlier aangebracht, die gedreven wordt door een electromotor 
van 8 P.K.  De woning voor de stuurman op het voordek is ruim en fraai ingericht met o.m. eigen 
douche-cel en centrale verwarming. Drie ruime slaapkamers staan hem ter beschikking. Typerend 
voor het gehele schip is de hoge ruime gestroomlijnde stuurhut op de hoge witte brug en de 
prachtige woning op het achterschip. In de fraaie stuurhut, waar men zich op de gemakkelijke 
banken op een passagiersschip waant, staat de moderne stuurinrichting, kompas, zoeklicht, 
schakelbord, scheepstelefoon met luidsprekers, electrische ruitenwisser en de moderne 
bedieningsinstrumenten voor de motor. Onder de stuurhut gelijk met het dek is de moderne keuken 
met eethoek o.m. voorzien van een ijskast, olie- en gasfornuis, warm en koud stromend water. 
Evenals het gehele schip is de salon die in afmetingen niet onderdoet voor een kamer in een 
woning, prachtig betimmerd in esdoorn en donker mahonie-houten lambrizering en meubilair. 
Voorts zijn in het achterschip drie ruime slaapkamers ingericht, alsmede een keurige badkamer met
toilet, vaste wastafel en douche. Het gehele schip is voorzien van electrisch licht, centrale 
verwarming en warm- en koud stromen water. Benedendeks in het achterschip is de moderne 
machinekamer, een drijvende fabriek. Hier staat o.m. de hoofdmotor van 350 P.K. bij 439 
omwentelingen, die de vijfbladige schroef voortstuwt. Een hulpmotor van 60 P.K.  drijft een 40 
K.W. generator, die de 110 Volt gelijkstroom voor het schip levert. Voorts staan in de 
machinekamer o.m. nog opgesteld twee generatoren, een hulpmotor van 2,5 P.K., een electromotor 
van 7,5 P.K. voor de dienstpomp en een luchtcompressor van 30 P.K. om de vloeibare lading te 
lossen, de centrale verwarmingsketel (oliestook) en de installatie voor de waterleiding. De machine
kamer is voor een leek een ware doolhof van pijpen, leidingen en kranen, waar de gezagvoerder 
zich echter wel thuis weet. De Ina nam voor het eerst een lading zwavelzuur in Budel in met 
bestemming Amsterdam. Goede vaart Ina. 
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8 – Maas en Roerbode 16-03-1957 – Op Weerter werf wordt een super tanker gebouwd

Onder de ratelende klinkhamers en purperblauwe lasvlammen wordt op de helling van de Weerter 
werf een nieuwe tanker gebouwd. Uit een haast vormloos kielvlak en lange rijen spanten is plaat 
voor plaat een fraai schip, het grootste dat ooit in Weert werd gebouwd, gegroeid, naar afmetingen 
voor de Zuid-Willemsvaart een super tanker. De moderne voorsteven, door steigers omgeven, wijst
naar het Oosten - de Rijn – waar het schip eens zal varen. De nieuwe tanker, de Alvracht 16, wordt 
voor rekening van het Algemeen Vrachtkantoor N.V. te Rotterdam, gebouwd. Het schip is 59,40 
meter lang en 7,44 meter breed, De holte bedraagt 2,50 meter. Wanneer men weet, dat de normale 
afmetingen voor schepen op de Zuid-Willemsvaart 50 bij 6,60 meter bedragen, is duidelijk, dat de 
Alvracht 16 voor genoemd kanaal als een super tanker door kan gaan. Het nieuwe vaartuig is het 
grootste dat ooit in Weert werd gebouwd en zal ook het grootste schip zijn, dat ooit de Zuid-
Willemsvaart bevaren heeft. Overigens zal deze vaart beperkt blijven tot een enkele reis, want als 
het schip de werf verlaten heeft zal het op de Rijn in exploitatie gebracht worden. Voor het zover is
zal de Alvracht 16 echter de sluizen te Nederweert en Panheel moeten passeren. Opletten zal hierbij
de boodschap zijn, want het schip is 7,44 meter breed, terwijl de grootste breedte van de sluis te 
Panheel 7,50 meter bedraagt. Het nieuwe casco torent hoog op de helling, door zware klossen 
geschraagd. Het hoogste punt, de ruime stuurhut, steekt 5 meter boven de kiel uit. Het gewicht van 
het casco bedraagt circa 200 ton. De tanker wordt uitgerust met 12 tanks, die in twee secties elk 
met een gewicht van ongeveer 35 ton afzonderlijk naast het vaartuig op stapel werden gezet. Toen 
deze tanks gereed waren zijn deze over  zware glijbalken met behulp van takels in het schip 
geplaatst. Hiertoe was de stuurboordzijde van het schip open gelaten. Na het plaatsen van de tanks 
kon deze zijde van de romp afgebouwd worden. De Alvracht 16 die speciaal eetbare oliën zal 
vervoeren, zal voortgestuwd  worden door een 350 P.K. Bolnes-motor. Voor de gezagvoerder 
wordt op het achterschip, achter de ruime stuurhut, een moderne woning aangebracht. De matrozen
beschikken op het voorschip over een moderne roef. Het gehele vaartuig trekt de aandacht door de 
fraaie moderne lijn.

(archief Frans Driessens)
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9 – Maas en Roerbode 29-03-1957 – Super tanker Alvracht liep vlot van stapel
                                    Grote publieke belangstelling

Klokslag 12 uur werd donderdagmiddag op de Weerter Werf de tanker Alvracht 16 , het grootste 
schip dat ooit op deze werf is gebouwd, te water gelaten. Met grote snelheid gleed het prachtige 
vaartuig, de Nederlandse driekleur in top, over acht dikke balken dwars het water in, waarbij 
zoveel water in het gangboord kwam te staan en vele personen, die het evenement aan de overkant 
van het kanaal langs de dijk bijwoonden, haastig de benen moesten nemen om geen nat pak te 
halen.  
Woensdag was het 59,60 M. lange en 7,44 M. brede casco, dat niet minder dan 200 ton weegt, met 
behulp van sterke vijzels op de houten sleeën geplaatst. Nadat donderdagmorgen nog de laatste 
voorzieningen getroffen waren, lag het schip, keurig in de verf, de boeg in oranje-bruine kleur van 
de rederij Algemeen Vrachtkantoor N.V. te Rotterdam, waarvoor het schip bestemd is, hoog op de 
helling. Tegen 12 uur hadden zich zeer velen rond de werf verzameld om de stapelloop van deze 
super tanker – de Alvracht 16 is veel groter dan de schepen die normaal op de Zuid-Willemsvaart 
varen en 50 meter bij 6,60 m. zijn – bij te wonen. Op het terrein van de werf waren o.m. aanwezig 
de Directies van de Weerter Werf van de N.V. Scheepswerven v.h. H.H. Bodewes te Millingen, 
waar het casco afgebouwd zal worden, en Algemeen Vrachtkantoor N.V. Voorts heren van de 
Scheepsvaartinspectie en de Rijkswaterstaat. Toen de sirene van de werf 12 uur floot, werd het stil 
en steeg de spanning. Even later werden de laatste houtblokken weggeslagen, zodat het schip nog 
alleen maar door twee sterke kettingen werd vastgehouden. Vervolgens werden met een slag van 
een zware hamer de kettingen losgeslagen. Heel even bleef het schip rustig staan. De zware vijzels,
die aan de  voor- en achtersteven en middenscheeps stonden opgesteld, kwamen in actie en 
onmiddellijk gleed de Alvracht 16 statig, steeds sneller de helling af, om met een geweldige plons 
in het water terecht te komen. Het schip maakte hierbij veel slagzij. Door de tegendruk van het 
water kwam het weer spoedig recht te liggen, waarbij het nog zoveel gang had, dat de vele 
arbeiders, die het schip in de dikke touwen opvingen, al heel gauw moesten vieren om niet in het 
water gesleurd te worden. De Alvracht 16 meet 650 ton en heeft een waterverplaatsing van 900 m3.
Het schip zal uitgerust worden met een Bolnes-motor van 350 P.K. De volgende week zal het casco
naar de werf in Millingen worden gesleept om verder afgebouwd te worden. Voor het passeren  van
de sluis te Panheel, die 7,50 M. breed is, heeft de tanker aan beide zijden slechts 3 centimeter 
speling. Op de vrijgekomen helling worden twee moderne Rijnmotorschepen op stapel gezet, die 
onder de naam Mastwijk en Moswijk onder de vlag van de Nieuwe Rijnvaart Maatschappij N.V. te 
Amsterdam zullen varen

Alvracht 16 (archief Frans Driessens)
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10 – Kanton Weert 03-05-1957 – 50 jaar N.V. Weerter Scheepsbouwmaatschappij
Meerdere jubilerende werkers in dit grote bedrijf

Zaterdag 11 mei a.s. zullen op de Weerter Scheepsbouwmij  in alle vroegte de vlaggen uitgestoken 
worden en zal er die dag geen beginsein tot de aanvang van het werk gegeven worden. De vele 
trouwe scheepsbouwers zullen niet  in hun daagse werkkleding komen, doch later op deze feestdag 
in hun allerbeste zondagse kleren. Het gouden jubileum van de N.V, Weerter Scheepsbouwmij zal 
op uitzonderlijk  feestelijke wijze gevierd worden. Er is ook alle reden voor. Bovendien herdenkt 
de huidige directeur – de heer Jan Driessens – de dag dat hij vijf en twintig jaar op de Weerter 
Scheepswerf werkzaam is en met hem nog negen trouwe scheepsbouwers waaronder 1 – 40 jaar, 3 
– 35 jaar, 3 – 30 jaar en 2 van 25 jaar. De Weerter Scheepsbouwmij is een van de oudste 
industrieën in onze van Hornestad. In 1836 blijkt reeds een scheepsreparatiewerkplaats in Weert 
gevestigd te zijn, die was gelegen aan de huidige Noordkade tussen de woningen van de families 
van Aubel (thans Beijs) en Kampers. De familie Driessens is afkomstig uit Wessem en blijken van 
ouds scheepsbouwers te zijn. De grootvader van de huidige directeur met twee Stokbroeksen allen 
uit Wessem besloten om in Weert een bedrijf te vestigen. De Maas was het gehele jaar door niet 
bevaarbaar, terwijl de Zuid-Willemsvaart als rustig water – wel het geval was en is. De in Weert 
bestaande scheepsreparatiewerkplaats werd overgenomen en alles ging dermate vooruit, dat vrij 
spoedig uitgezien moest worden naar een groter terrein. In 1897 kon reeds begonnen worden op de 
plaats waar thans  dit bedrijf gevestigd is. In de loop der jaren werden meerdere werkruimten 
gebouwd en de outillage op de werf  verbeterd c.q. gemoderniseerd,. De Weerter Scheepsbouw Mij
werd in binnen- en buitenland steeds meer bekend en geroemd om haar kwaliteitswerk. De 
klantenkring werd steeds groter en dientengevolge ook de opdrachten.. Dit alles vroeg steeds 
grotere kapitaalsinvesteringen, waarover de toenmalige ondernemers niet onbeperkt de beschikking
hadden. De mogelijkheid om meer geld aan te trekken was aanwezig en zo ontstond in 1907 de 
N.V. Weerter Scheepsbouw Mij. Uitbreiding van de werkgelegenheid was een direct gevolg, 
hetgeen voor Weert toen en nu van grote betekenis is geweest en nog is. Frans Jozef Driessens, die 
tot dusver getoond had de juiste man op de juiste plaats te zijn, werd tot directeur benoemd. Veertig
jaar bleef deze eminente werker zijn beste krachten en kennis geven aan dit voor Weert van grote 
betekenis zijnde bedrijf. In 1947 nam hij wegens hoge leeftijd zijn ontslag en werd zijn zoon Jan, 
die inmiddels opgeklommen was tot bedrijfsleider, tot directeur benoemd. Frans Jozef Driessens is 
op 12-jarige leeftijd als timmermansleerling begonnen. Hij kreeg het eerste onderricht in de 
praktijk van Bert Heijkers z.g. die timmerwinkel had in de Maasstraat.. Naderhand kwam hij in het 
ouderlijk bedrijf. Op latere leeftijd reisde hij zaterdags naar Dordrecht om daar verder kennis op te 
doen wat de scheepsbouw e.d. betrof. Van de vroege morgen tot de late avond meewerkende in het 
bedrijf, moest hij daarnaast studeren, tekeningen maken en of uitwerken. Rust heeft Frans Jozef 
nimmer gekend. Daarbij kwam nog dat zich in de scheepsbouw regelmatig veranderingen 
voordeden. Tot 1911 werd uitsluitend alles met de hand vervaardigd; daarna werd steeds meer 
overgegaan naar het machinale. Om toentertijd een schip de reparatiehelling op te halen had men 
acht en twintig mannen nodig, die met behulp van zeven lieren gedurende pl.m. vijf uren werkten. 
Dit betekende plm. 140 werkuren. Met de huidige in gebruik zijnde electrische lieren kan dit werk 
in een kwartier gebeuren. Daarnaast heeft men sedert vele jaren een electrische werfkraan in 
gebruik, die een hijshoogte heeft van dertig meter. Bij een uitlaat van 7,5 meter kan deze twee ton 
en bij een uitlaat van 17 meter nog 800 kg verplaatsen. De mechanisatie heeft het werken op deze 
scheepswerven steeds aantrekkelijker gemaakt en heden ten dage wordt er nog alle aandacht aan 
besteed. Aanvankelijk werden uitsluitend schepen gebouwd van hout, doch in 1907 begon men 
reeds ijzer en staal te gebruiken. Frans Jozef Driessens – die een uitermate goed vakman was op 
houtgebied – ging direct mee met het nieuwe en wist zich deze veranderde werkwijze spoedig 
eigen te maken. Tot 1930 werd alles aan elkaar geklonken, hetgeen eerste klas vakwerk moest zijn, 
om de reeds gevestigde goede naam die de Weerter Scheepsbouw Mij zich had weten te 
verwerven, te handhaven. Frans Jozef heeft steeds zijn trouwe werkers dit vak aan moeten leren. 
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Rond 1930 kwam het electrisch lassen op en ook hiermede werd op de Weerter werf begonnen. In 
1932 werd het eerste electrische lasapparaat in bedrijf gesteld. Momenteel heeft dit bedrijf de 
beschikking over 14 electrische lasapparaten. Zoals reeds vermeld heeft Frans Jozef Driessens de 
opleiding tot vaklieden voor zijn bedrijf van oorsprong af zelf moeten verzorgen. Na de laatste 
wereldoorlog werden de mogelijkheden tot vakopleiding groter. Als eerste bedrijf in Weert werd 
geheel voor eigen rekening in het bedrijf een cursus georganiseerd voor opleiding tot elctrisch 
lasser. Deze arbeiders ontvingen iedere week gedurende drie uur een opleiding. Van de eerste 
cursus  behaalden in 1950 9 van de 10 personen het diploma elctrisch lasser uitgegeven door de 
Nederlandse Vereniging voor Lastechniek. Steeds nog wordt in samenwerking van de Bemetel 
gezorgd voor goede vakopleiding. De oudere arbeiders ontvangen regelmatig een practische 
opleiding , terwijl aan de jongeren zowel theorie- als praktijkonderricht gegeven wordt in 
afschrijven scheepsbouw. De werkers in dit bedrijf zijn met de Scheepsbouw Mij vergroeid. 
Meerdere hebben een langdurig dienstverband. De liefde voor de scheepsbouw is eigen aan 
bepaalde families. Van  vader op zoon is in dit bedrijf hoegenaamd geen uitzondering en ook thans 
bij dit gouden jubileum zullen meerdere jubilea gevierd worden. Een andere grote omwenteling 
werd teweeggebracht toen men afstand ging doen van de paardentractie en overging tot 
motorisering der schepen.  Werden aanvankelijk stoommachines gebruikt, die plaats moesten 
maken   Voor de gasmotoren en deze op hun beurt werden vervangen door de hypermoderne 
dieselmotoren . De directie tezamen met de trouwe werkers in dit bedrijf hebben deze evolutie 
glasrijk overwonnen. Zulks is te danken aan de goede leiding van Frans Jozef Driessens. Konden 
aanvankelijk schepen gebouwd worden van 50 meter lengte en 6,60 meter breedte, sinds de aanleg 
van het kanaal Wessem Nederweert kunnen schepen met een afmeting van 63 meter lengte en 7,45 
meter breedte. Kortgeleden  hebben wij  uitvoerig geschreven over het gebouwde grote tankschip 
Alvracht 16. Naast nieuwbouw werden door de Weerter Scheepsbouw Mij. ook vele schepen 
omgebouwd en verbouwd. De binnenvaartschepen in Weert gebouwd zijn verspreid over de gehele
wereld. De orderportefeuille is momenteel nog groot. Gebrek aan arbeidskrachten is vaker de 
oorzaak dat opdrachten niet  geaccepteerd kunnen worden. Ruim 50 personen zijner momenteel 
werkzaam. In dit jubileumjaar hoopt men twee nieuwe schepen te bouwen van elk 500 ton en twee 
sleepboten, terwijl daarnaast regelmatig reparatiewerk verricht moet worden. De scheepsbouw mij 
heeft in de loop der jaren bloeiende en moeilijke tijden doorgemaakt. Van 1907 tot 1914 waren er 
120 – 130 personen werkzaam. In 1913 werden 14 schepen van 400 – 600 ton gebouwd. De 
veranderde  werkmethoden en het in bedrijf stellen van machines, electrische lieren en electr. 
werfkraan maakte het mogelijk om met minder mensen meer werk te verrichten. De scheepsbouw 
geeft echter steeds voldoende werkgelegenheid voor de scheepsbouwers, die echter zullen moeten 
zorg dragen om goed vakman te worden en te blijven. De crisisjaren waren erg moeilijk. De 
schippers hadden geen vrachten en bijgevolg geen geld om nieuwe schepen te doen bouwen dan 
wel hun schepen te doen verbouwen. In 1938 kwam er enige opleving van betekenis. Tijdens de 
laatste wereldoorlog werden de scheepsbouwers aan het werk gehouden met opdrachten – anders 
dan scheepsbouw – van constructiewerk, bruggenreparaties e.a. Een dag na de bevrijding van 
Weert werd volop begonnen met de reparatie van door oorlogsgeweld vernielde schepen. De 
nieuwbouw werd vaker vertraagd door het niet in voldoende maten beschikbaar zijn van de 
benodigde materialen. De huidige directeur Jan Driessens moest hiervoor vaker meerdere dagen op
reis gaan, doch wist telkens benodigd materiaal te verkrijgen.
De scheepsbouw Mij was en is nog steeds van zeer grote betekenis voor de Weerter samenleving. 
Vaste werkgelegenheid wordt er aan de vele trouwe huisvaders geboden, die in tarief werkende een
zeer hoog weekinkomen verdienen. Zaterdag zal dit alles tot uiting komen wanneer directie en 
personeel, doch ook de inmiddels 82 jaar oud zijnde oud-directeur Frans Jozef Driessens om half 
twaalf in de versierde bedrijfskantine te samen komen om dit gouden jubileum te vieren. Ook de 
tien jubilarissen van het bedrijf zullen alsdan worden gehuldigd.  Deze feestdag wordt om half tien 
begonnen met en plechtige hoogmis uit dankzegging in de paterskerk op de Biest. Na de middag 
wordt in Trefpunt Linders van 3,5 uur receptie gehouden waar men de directie kan feliciteren met 
dit gouden jubileum. Op maandag 13 mei a.s. na afloop van het werk is het verzamelen in de zaal 
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v.d. Feesten op de Biest. Directie en personeel zullen allereerst aanzitten aan een koffietafel, 
waarna de verdere beschikbare tijd in een gezellig samenzijn zal worden doorgebracht. DE 
JUBILARISSEN Met dit gouden jubileum van de N.V. Weerter Scheepsbouw Mij zullen tien 
trouwe scheepsbouwers hun dienstjubileum vieren t.w. Directeur Jan Driessens, 25 jaar; L. Op ‘t 
Root; G. Frencken en Fr. Daniels 35 jaar; J. Daniels 40 Jaar; M. Francken, J. Koppen en P. Daniels 
30 jaar; W. Sijben en A. Petit 25 jaar.

(Fotoarchief Frans Driessens – namen personen zijn grotendeels bekend)

10a – Intermezzo 11-05-1957 – Vijftig jaar N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij

Vandaag rust de arbeid op de Weerter werf. De driftige klinkhamers zwijgen en de lasvlammen 
blijven gedoofd. Directie en personeel van de werf komen bijeen bij het bereiken van een nieuwe 
mijlpaal in de geschiedenis van de Weerter Scheepsbouw, het vijftigjarig bestaan van de N.V. 
Weerter Scheepsbouw Maatschappij, een wel zeer vierenswaardig gouden jubileum van een voor 
Limburg zeldzaam bedrijf. Scheepsbouw in het hartje van Limburg. Een typisch voorbeeld van een
bedrijf als onderdeel van een industrialisatieplan in een industrierijp gemaakte plaats gevestigd 
onder patronage en met de hulp van de daartoe in het leven geroepen instanties? Zeker niet. 
Insiders kunnen vertellen hoe meer dan honderd jaar geleden in een streek, die beslist niet 
scheepvaart- en scheepsbouwminded was, enkele ondernemende personen een bescheiden werfje 
begonnen en wisten uit te breiden tot een moderne industrie, die haar producten tot over de grenzen
van ons werelddeel aflevert. Wat was er toen dezen begonnen? Niets dan een smal kanaal, de Zuid-
Willemsvaart, als Noorderkanaal door Napoleon gegraven, en in dat kanaal voeren houten 
scheepjes, die gerepareerd moesten worden. Geen machines, geen motoren, slechts een handvol 
gereedschappen en een grote dosis ondernemingslust. Het kanaal werd gemoderniseerd en met het 
kanaal de schepen en de werf. En zo kon de vorige maand het gouden jaar van de N.V. Weerter 
Scheepsbouwmaatschappij bekroond worden met de aflevering van de supertanker Alvracht 16, het
grootste schip , dat ooit de Zuid-Willemsvaart bevaren heeft.
EEN ZELDZAAM BEDRIJF IN LIMBURG  GOUDEN KLINKNAGELS 
Het staat niet met zekerheid vast, wanneer men in Weert met een scheepswerf is begonnen. Wel is 
bekend, dat er in het jaar 1836 nabij de stadsbrug ongeveer ter hoogte van de nieuwe woningen van
de familie Beijs- van Aubel aan de Noordkade, een scheepswerfje lag, waar houten schepen 
werden gerepareerd. Deze werf was gesticht door de vader van wijlen notaris Rutten uit 
Heijthuijsen en werd later eigendom van Anton Rutten, burgemeester van Budel. Op dit werfje, 
waar waarschijnlijk uitsluitend schepen gerepareerd werden en nagenoeg geen nieuwbouw 
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plaatsvond, werkte Johannes Judocus Driessens. Deze had een zoon Frans, die het timmervak 
geleerd had. De jonge Frans, de huidige president-commissaris  van de naamloze vennootschap, 
had voorliefde voor de scheepsbouw en wist zijn vader in 1897 te bewegen het werfje van Anton 
Rutten, dat inmiddels naar het huidige terrein was achter de Biesterbrug verplaatst was voor hem 
aan te kopen. Voor achttien honderd hele guldens werd de heer Driessens eigenaar van de 
houtwerf, toenmaals bestaande uit 2 houten barakken, een kleine woning en een houten kantoortje 
van 2 x 3 meter. Frans Joseph Driessens, de latere directeur en thans president-commissaris van de 
N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij deed zijn intrede in de scheepsbouw. Op deze werf lieten
de Weertenaren H. van Aubel, Th. van Bussel, J. Joosten, P. Hendriks, P. Kampers, J. van Geldrop 
en P.J. Bernaerts alsmede H. Brinkmans en W. Vossen geregeld houten scheepjes repareren. Het 
waren  kleine houten vaartuigen van ongeveer 80 ton laadvermogen, drie en een halve meter breed 
en twintig meter lang. Ieder jaar moesten deze scheepjes met primitieve kramma’s, een soort lange 
houten hefbomen voorzien van lange haken, op de helling getrokken worden om met werk , hennep
en pek, dicht gestopt te worden. Waarschijnlijk werden deze houten scheepjes  in Wessem 
gebouwd. Hoewel deze scheepjes in de wilde vaart geëxploiteerd werden, voeren bepaalde schepen
regelmatig dezelfde vrachten. Zo bracht van Bussel veel stroo naar Brussel en Antwerpen, 
Hendriks haalde granen in Rotterdam en van Geldrop voer met Belgische kalk plaats na plaats af 
om de boeren van kalk te voorzien. Vaak werd steen geladen in Rekem (Belgie), terwijl Brinkmans
en Vossen met hun schepen hout uit de Noordervaart en het Neerskanaaltje- het oude 
afwateringskanaal van de Noordervaart naar de Maas- naar Antwerpen brachten en dan in Moll  in 
de Belgische Kempen wit zand te laden, dat propere huisvrouwen iedere zaterdag gebruikten om na
het schrobben de fraaie roodstenen keukenvloer mee te bestrooien. De scheepjes werden meestal 
door paarden voortgetrokken. Nieuwbouw geschiedde ook op de deze houtwerf. Er werden drie 
houten bakken gebouwd voor van den Bergh, terwijl de firma Broens, Joosten en Weegels, 
eveneens uit Weert, een houten baggermolen liet bouwen. MODERNISERENG VAN HET 
BEDRIJF
In 1906 werden voor het eerst reparatiewerken aan ijzeren schepen verricht, terwijl drie ijzeren 
baggerbakken voor de Gebr. Van den Bergh in Weert werden gebouwd.  In 1907 werd de Zuid-
Willemsvaart acht meter verbreed. In verband hiermede moest de werf naar achter verplaatst 
worden. Men besloot tot modernisering van het bedrijf met de bedoeling zich ook op de bouw van 
ijzeren schepen toe te leggen. In mei van dat jaar werd de N.V. Weerter Scheepsbouw 
Maatschappij opgericht met als eerste directeur Frans Driessens.. Er kwamen nieuwe gebouwen en 
een helling met wagens en rails. De eerste opdracht in 1906  was het verlengen van de ijzeren spits 
Dragon van H. Kampers uit Weert. Nog in 1907 werden de eerste ijzeren schepen gebouwd en wel 
twee elevatorbakken van 90 ton voor M. Slegten uit Lille St. Hubert (B). In 1908 volgde  de eerste 
kleine Kempenaar Rudolf voor schipper van Drunen uit Lithoijen. In hetzelfde jaar werden schepen
voor opdrachtgevers uit eigen omgeving gebouwd; de Elise voor Jef Janssen en de Modern voor 
Kampers, beiden te Weert en de Corona voor H. Brinkmans uit Nederweert. Over het algemeen 
werden echter schepen  van 38 en 47 meter lengte – spitsen en Sambreschepen – met weinig holte, 
zodat het lossen, dat geheel met de hand moest geschieden, niet te veel moeilijkheden opleverde, 
gebouwd. Spoedig volgde de enen na de andere opdracht, zowel voor binnenlandse als voor 
Belgische  rekening. Het was een drukke tijd vertelt de thans 82 jaar oude Frans Driessens, overdag
het werkvolk aanleren en toezicht houden en ’s avonds laat, soms in de nacht nog de tekeningen 
maken. Alles moest met de hand gehamerd worden. Platen rekken gebeurde door 4 mannen, die 
regelmatig met een hamer van drie kilo op de plaat beukten. Een leven op de werf, ik ben er nog 
doof van. In 1911 werd het bedrijf gemechaniseerd. In 1912 werden niet minder dan 12 schepen 
gebouwd. Grote Belgische opdrachten kwamen binnen. Voor de Societe La Meuse te Antwerpen 
moesten niet minder dan 12 Kempenaars  gebouwd worden, later gevolgd door een order van 6 
Sambre spitsen voor  de Societe La Sambre, eveneens te Antwerpen.  In verband met de  
wereldoorlog konden  deze schepen  niet naar het bezette België worden afgeleverd en ze werden 
tijdelijk onder de Nederlandse vlag in de vaart gebracht. Een liefde in het Heezer land leidde tot de 
bouw van visloggers. Een dochter  van de onderwijzer Verra uit Heeze huwde met een firmant van 
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de Gebr. Boon uit IJmuiden. Enige Weertenaren vormden met deze firmant een combinatie en zo 
werd op 8 juni 1916 de eerste in Weert gebouwde zeillogger de Elisabeth IJmuiden 293, 
opgeleverd. Het schip koos tijdens de oorlog zee en keerde nimmer terug. Nadien werd nog een 
logger gebouwd, in 1917 gevolgd door de stoomtrawler Derika 11. WEERTER KEMPENAARS: 
GROOTE VERMAARDHEID In de jaren 1924 tot 1931 kreeg de Weerter werf grote 
vermaardheid door de bouw van de Weerter Kempenaars. In serie werden niet minder dan 24 
Kempenaars, naar eigen ontwerp gebouwd.  De Kempenaar (50 x 6,60 m.) was in die tijd  het 
volle-maatschip voor de Zuid-Willemsvaart en de Kempense kanalen  waar toen slechts 1,90 m. 
diep gevaren mocht worden. Een goede scheepsbouwer moest zorgen  dat deze schepen met 
inachtneming van de maximale afmetingen van  50 meter lengte en 6,60 meter breedte, op 1,90 
meter diepgang zoveel mogelijk nuttige lading kon vervoeren, zulks om de kanalen in het Zuiden 
van ons land en in België zo economisch mogelijk geëxploiteerd te kunnen worden. De Weerter 
Kempenaars sloegen  hierbij een record en hadden op 1,90 meter  een laadvermogen van ongeveer 
440 ton. Deze schepen zijn nog in de vaart, doch thans meestal omgebouwd tot moderne 
motorschepen. In 1913 werden de verdiensten in de scheepvaart aanzienlijk minder en de werf 
legde zich meer toe op reparatie van schepen en de bouw van enkele kleinere vaartuigen. Na de 
tweede wereldoorlog was er veel werk aan de winkel en de heer Frans Driessens, bijgestaan door 
zijn zoon Jan, die in 1932 in het bedrijf was gekomen, was erbij. Gekopte schepen werden van een 
nieuwe steven  voorzien. Niet minder dan 80 schepen lagen geheel of gedeeltelijk uitgebrand in de 
Noordervaart en de Peelkanalen. Bij het vaarbaar  maken repareren van deze schepen had de 
Weerter werf een groot aandeel. Halve voor- en achterschepen werden naar Weert versleept en 
weer netjes aan elkaar gemaakt. In 1947 was de heer Frans Driessens veertig jaar directeur. Van het
bedrijf, dat hij zelf had zien groeien en groot had gemaakt. Hij trad af, werd benoemd tot president-
commissaris en als directeur opgevolgd door zijn oudste zoon de heer Jan Driessens. In de 
Nederlandse binnenvaart werd na de bevrijding een afwachtende houding aangenomen. Zoveel te 
meer schepen werden echter in ons land voor buitenlandse rekening gebouwd. Ook de Weerter 
werf had haar aandeel hierin. Achtereenvolgens werden ankerpontons voor Billiton, sleepboten 
voor Polen en Brazilië, een baggermolen en 2 expeditievaartuigen voor Nigeria gebouwd. 

Karteringsvaartuigen de Wood Pecker en Wood Charts. (foto's archief Frans Driessens)
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Bovendien werden nog schepen verlengd  en sleepschepen tot motorschepen omgebouwd. 
ALVRACHT 16 HET GROOTSTE SCHIP Onder de leiding van de heer Jan Driessens werd 
tussen al deze bedrijvigheid door de nodige aandacht geschonken aan de modernisering van het 
bedrijf. Voor de werkplaatsen werden nieuwe machines aangeschaft, o.m. een hydraulische pers 
met een drukkracht van 170 ton, een gevaarte, dat maar eventjes 14 ton weegt. Het hefvermogen 
van de vaste bok werd opgevoerd tot 45 ton, terwijl een electrische bouwkraan  met een 
hefcapiciteit van 2 ton kwam. De reparatiehelling werd geelectrificeerd. Thans kan een tanker als 
de Maurits, die 180 ton weegt in een kwartier door een persoon hoog op de helling gezet worden, 
terwijl voorheen 28 personen vier uur lang zwaar moesten draaien om een gewoon schip op de 
helling te trekken. Het aantrekken van geschoold personeel werd steeds moeilijker. In verband 
hiermede werd in 1950 begonnen met  zelf lassers op te leiden. Reparatieopdrachten werden niet 
meer aanvaard, terwijl het bedrijf gespecialiseerd werd voor de bouw van casco’s die elders 
afgebouwd werden. Zo liepen de laatste jaren casco’s van moderne Rijnmotorschepen en 
havensleepboten van steeds grotere afmetingen van stapel. De vorige maand werd de super tanker 
Alvracht 16 te water gelaten, het grootste schip dat ooit in Weert werd gebouwd en de Zuid-
Willemsvaart heeft bevaren. Met de bouw van dit prachtige vaartuig, juist in het jubeljaar wordt 
wel zeer duidelijk de groei en ontwikkeling van het bedrijf, waar ruim vijftig  personen werkzaam 
zijn, gedemonstreerd. Momenteel zijn twee moderne Rijnmotorschepen in aanbouw, waarna zal 
begonnen worden met de bouw van drie havensleepboten. Met het bedrijf jubileren ook een aantal 
personen. De directeur de heer Jan Driessens is 25 jaar in het bedrijf, terwijl J. Daniels zijn veertig 
jarig dienstjubileum viert. 35 jaar in dienst zijn L. Op ‘t Root, G. Frenken en Fr. Daniels. M. 
Frenken, J. Koppen en P. Daniels vieren hun dertigjarig en W. Sijben en A. Petit hun  vijf en 
twintig jarig dienstjubileum. Zo is er vandaag alle reden om te feesten. Voor het bedrijf, de directie 
en ‘t personeel

11 – Maas en Roerbode 13-05-1957 – 50 jaar N.V. Weerter Scheepsbouwmaatschappij
Gouden jubileum Weerter werf gevierd onder grote belangstelling. Dank aan “Vader Driessens”

Zaterdag is het gouden jubileum van de N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij te Weert onder 
grote belangstelling herdacht. Ver van het stadsgewoel begonnen met een intieme bijeenkomst van 
directie en personeel in de bedrijfscantine werd later op de dag de drukke zaterdagse binnenstad in 
de feestvreugde betrokken.  Kranige harmonieën in keurige uniformen gestoken trokken op om 
serenades te brengen, muziek schetterde door de straten  De binnenstad leefde mee met het gouden 
feest van de werf  buiten de stad aan het kanaal, waar hoog in de top van de bouwkraan de 
driekleur wapperde. De feestdag werd ingezet met een plechtige hoogmis in de rectoraatskerk op 
de Biest. Om half twaalf volgde een feestelijke bijeenkomst in de versierde bedrijfscantine. 
Behalve het voltallig personeel waren hierbij aanwezig de president-commissaris Frans Driessens, 
de commissarissen en de directeur Jan Driessens met hun dames. Ook burgemeester dr. H. van 
Grunsven woonde de feestelijke vergadering, die door een bijzonder hartelijke sfeer werd 
gekenmerkt, bij. Op de bijeenkomst werd eerst het woord gevoerd door de heer H. Beelen, 
commissaris van de N.V. Na de begroeting van de aanwezigen, gaf deze een overzicht van de groei
van het bedrijf, dat zeer klein begonnen, schepen naar alle delen van de wereld heeft afgeleverd en 
in zijn expansie thans van de afmetingen van de zeker toch niet kleine sluizen te Nederweert en 
Panheel afhankelijk is. Hij noemde de namen van de personen, die vijftig jaar geleden de naamloze
vennootschap oprichtten. Van hen is niemand meer in leven dan de 82-jarige president-
commissaris Frans Driessens. De heer Beelen bracht deze persoon, die in alle eenvoud en 
bescheidenheid veertig jaar directeur was en door zelf de handen uit de mouwen te steken, ondanks
twee wereldoorlogen en de crisis in de binnenvaart rond de jaren 1930, het bedrijf wist uit te 
breiden en groot maken, hulde en dank. Met velen verheugde hij er zich over dat Vader Driessens 
vandaag als president-commissaris van de N.V. het gouden jubileum mee mocht vieren en dat hij 
juist dit jubeljaar voor het door hem opgerichte bedrijf bekroond zag met de stapelloop  van de 
Alvracht 16, het grootste schip dat ooit op de werf gebouwd  en de Zuid-Willemsvaart heeft 
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bevaren. HULDE AAN DE JUBILARISSEN In zijn dankwoord betrok hij ook de huidige directeur
Jan Driessens, die hij een goede organisator en zakenman en humane werkgever noemde. Als dank 
bood hij namens de commissarissen aan de heer Jan Driessens, die teven zijn zilveren 
dienstjubileum herdacht, fraai kristal aan. Hierna richtte  de heer Beelen zich tot de arbeiders en 
wel speciaal tot de jubilarissen onder hen. Hij bracht hun dank voor de bijdrage, die zij voor de 
groei van het bedrijf hadden geleverd en zag in het feit, dat vandaag niet minder dan negen 
arbeiders jubileerden met een vijf en twintig tot veertig jarig dienstverband een bewijs, dat zij met 
hart en ziel aan het bedrijf verbonden zijn, scheepsbouwers zijn, voor wie de stapelloop van een 
nieuw schip telkens weer een even groot moment is als voor de directie. Vervolgens reikte hij aan 
Jan Koppen, Willem Sijben, Antoon Petit, die  25 jaar werkzaam zijn, Mathieu Franken, Peter 
Daniels en Frans Daniels, die hun dertigjarig jubileum vierden, Godefridus Franken en Leonardus 
Op ‘t Root, die 35 jaar en Jacobus Daniels, die veertig jaar op het bedrijf werkzaam zijn, een 
enveloppe met inhoud uit. GELUKWENS BURGEMEESTER Burgemeester dr. H. van Grunsven 
verklaard verhinderd te zijn de receptie bij te wonen, doch er zich over te verheugen thans op de 
feestelijke bijeenkomst van de directie en personeel aanwezig te kunnen zijn, omdat het gouden 
feest  van het bedrijf een feest was voor allen, die bij het bedrijf betrokken zijn. Hij memoreerde 
nog eens de groei en ontwikkeling van het door Vader Driessens opgerichte bedrijf en zag in de 
jaartallen, die voor de Stichting en geschiedenis van dit Weerter bedrijf typerend waren een 
duidelijke binding met het cijfer zeven, Hij feliciteerde allen met het jubileum en sprak de wens uit,
dat het jaar 1957 het begin voor een nog grotere bloei zou worden voor het bedrijf, dat ook een 
bedrijf van geheel Weert is omdat dit zoveel jaren geleden de eerste aanloop was tot de verdere 
industrialisatie van de gemeente. Spreker richtte zich speciaal tot de heer Frans Driessens en de 
jubilarissen van het bedrijf. In zoveel dienstjubilea bij personeelsbezetting van ongeveer vijftig 
personen zag de burgemeester het bewijs, dat op de Weerter werf arbeidsvreugde heerst. Hij sprak 
de wens uit, dat ook in de toekomst de goede verhoudingen in het bedrijf zouden blijven bestaan. 
ARBEIDERS AAN HET WOORD Hierna bood de heer M. Moonen namens personeel aan de 
jubilarissen een lectuurstandaard aan. Peter Daniels dankte directie en personeel namens de 
jubilarissen en feliciteerde vervolgens de directie en jubilerende directeur namens het gehele 
personeel. Hij bood de directeur het geschenk van het personeel aan, een door de jonge Weerter 
kunstenaar Gard van Wegberg  knap geschilderd portret van hun directeur. Mevr. Driessens-
Gabriel ontving een fraaie bloemenstandaard met planten. Ook de heer Frans Driessens werd een 
geschenk aangeboden. Vervolgens sprak directeur Jan Driessens een dankwoord en overhandigde 
de burgemeester een tractatie bestemd voor de sociëteit van ouden van dagen, waaronder ook oud-
leden van het personeel van de werf zijn. In de namiddag volgde in Trefpunt Lenders een zeer druk
bezochte receptie, waarop zeer vele vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, Rijkswaterstaat, 
Arbeidsburo, geestelijkheid en plaatselijke
industrieën hun opwachting maakten. Ook zeer veel
directies van andere  scheepswerven gaven blijk
van belangstelling. Zeer vele bloemenmanden en
andere fraaie geschenken werden tijdens de zeer
geanimeerde receptie aangeboden. De Kerkelijke
Harmonie St. Joseph bracht tijdens  de receptie een
klinkende serenade, wel voorbeeld later op de
avond  voor Hotel van Horne  door de Stedelijke
Harmonie St. Antonius gevolgd werd.
Maandagavond biedt directie het personeel, dat op
zaterdag reeds een tractatie ontving, een koffietafel
gevolgd door een gezellig samenzijn aan.   

Foto (g.a.w. 4612) 

Burgemeester dr. H van Grunsven krijgt een
rondleiding door de directeur van de W.S.M. Jan
Driessens.
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13 – Kanton Weert 17-05-1957 – 50 jaar Weerter Scheepsbouwmaatschappij

Gouden jubileum der Weerter Scheepsbouw Mij N.V.
De feestdag van het gouden jubileum der N.V. Weerter Scheepsbouw Mij werd zaterdag j.l. ingezet
met een plechtige hoogmis in rectoraatskerk op de Biest, waarna directie en personeel tesamen 
kwamen in de versierde cantine van de scheepswerf. Ook burgemeester dr H. van Grunsven 
woonde deze feestvergadering bij. Na een begroeting door commissaris Beelen, gaf deze een 
overzicht van de groei van het bedrijf, dat zeer klein begonnen, schepen naar alle werelddelen heeft
afgeleverd en in zijn expansie thans van de afmetingen van de toch zeker niet kleine sluizen te 
Nederweert en Panheel afhankelijk is. Spr. Noemde vervolgens de namen van die personen, die 
vijftig jaar geleden de naamloze vennootschap hebben opgericht. Van heb is alleen de 82-jarige 
president-commissaris Frans Jozef Driessens nog in leven. Der heer Beelen bracht deze persoon, 
die in alle eenvoud en bescheidenheid veertig jaren directeur was en door zelf ook de handen uit de
mouwen te steken, ondanks twee wereldoorlogen en de crisis rond de  dertiger jaren., het bedrijf 
wist uit te breiden  en groot te maken, hulde en dank. Met zeer velen verheugde spr. er zich over 
dat vader Driessens deze feestdag als president-commissaris van de N.V. mocht meemaken. In het 
gouden jubileumjaar voor het door hem opgerichte bedrijf werd het grootste schip ooit op de ze 
werf gebouwd te water  gelaten. Vervolgens betrok spr. ook de huidige directeur in zijn hulde. Jan 
Driessens is een goede organisator-zakenman en humaan werkgever  . Als blijk van waardering 
bood hij namens de commissarissen een cadeau aan, aangezien de huidige directeur tevens zijn vijf 
en twintig jarig dienstjubileum  herdacht. Ook sprak de heer Beelen uitvoerig tot de gezamelijke 
werkers in dit grote bedrijf en meer speciaal tot de jubilarissen. Hij bracht  hun dank voor de 
bijdrage, die zij voor de groei van het bedrijf hadden geleverd en zag in het feit, dat vandaag negen 
werkers jubileerden met vijf en twintig tot vijftig jaren dienstverband een bewijs, dat zij met hart en
ziel aan het bedrijf verbonden zijn; scheepsbouwers zijn, voor wie de stapelloop van een nieuw 
schip telkens weer een groot moment is voor de directie. Vervolgens reikte hij aan Jan Koppen, 
Willem Sijben, Antoon Petit, die 25 jaar werkzaam zijn, Mathieu Frencken , Peter Daniels en Frans
Daniels die hun 30-jarig jubileum vierden, Leonardus Op ‘t Root, die 35 jaar en Jac. Daniels, die 
veertig jaar op het bedrijf werkzaam zijn een enveloppe met inhoud uit
Burgemeester dr. H van Grunsven was verheugd op deze feestelijke bijeenkomst van de directie en 
personeel aanwezig te kunnen zijn, omdat het gouden bestaansfeest van het bedrijf een feest was 
voor allen, die bij het bedrijf betrokken zijn. Hij memoreerde, nog eens de groei en ontwikkeling 
van het door Vader Driessens opgerichte bedrijf en zag in de jaartallen die voor de stichting en 
geschiedenis van dit Weerter bedrijf typerend waren een duidelijke binding met het cijfer zeven. 
Hij feliciteerde allen met het jubileum en sprak de wens uit dat het jaar 1957 het begin voor een 
nog grotere bloei zou worden voor dit bedrijf, dat ook een bedrijf van geheel Weert is omdat zoveel
jaar geleden de eerste aanloop was tot de verdere industrialisatie van de gemeente Weert. Spr. 
richtte zich speciaal tot de heer Frans Jozef Driessens en jubilarissen van het bedrijf. In zoveel  
dienstjubilea bij een personeelsbezetting van ongeveer vijftig personen zag dr. H van Grunsven een
bewijs, dat op de Weerter Scheepswerf arbeidsvreugde heerst. Hij sprak de wens uit dat ook in de 
toekomst de goede verhouding in het bedrijf zou blijven bestaan. De scheepsbouwer M. Moonen 
bood namens het personeel aan de jubilarissen een lectuurstandaard aan. Peter Daniels dankte 
directie en personeel namens de jubilarissen en feliciteerde vervolgens de directie en jubilerende 
directeur namens het gehele personeel. Spr. bood de directeur het geschenk van het personeel aan, 
een door de jonge kunstenaar Gard van Wegberg knap geschilderd portret van hun directeur. Mevr.
Driessens- Gabriel ontving een fraaie bloemenstandaard met planten. Ook de oud-directeur Frans 
Jozef Driessens werd een geschenk aangeboden. De jubilerende directeur Jan Driessens dankte 
allen en speciaal de burgemeester. Met dit gouden jubileumfeest werden ook de bejaarde mannen 
van Weert niet vergeten. Ook de oud-leden van het personeel van de scheepswerf bezoeken 
regelmatig het dagverblijf voor bejaarde mannen. De directeur verzocht de heer burgemeester om 
een geschenk van de jubilerende  scheepswerf in ontvangst te willen nemen voor deze bejaarde 
mannen. Namens de Weerter bejaarde mannen dankte de heer burgemeester in bijzonder hartelijke 
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woorden en beloofde het persoonlijk aan hen te zullen overhandigen.  De directie en personeel 
bleven hierna in een gezellig samenzijn bijeen. Vele herinneringen werden daarbij naar voren 
gebracht. Later in de namiddag volgde in Trefpunt Linders een abnormaal druk bezochte receptie, 
waarop zeer vele vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, geestelijkheid, plaatselijke 
industrieen, K.A.B., Rijkswaterstaat, Arbeidsbureau hun opwachtingen maakten. Ook veel directies
van andere scheepswerven gaven blijk van hun belangstelling. Zeer vele bloemenmanden en 
geschenken werden tijdens de zeer prettig verlopen receptie aangeboden. De kerkelijke harmonie 
St. Jozef en de stedelijke harmonie St. Antonius kwamen geüniformeerd om een muzikale hulde te 
brengen, waarbij het woord gevoerd werd door resp. de heer Walter Gruijthuiizen en Jean 
Vaessen.. Maandag na afloop van het werk verzamelden alle werkers met hun dames zich in de 
daartoe versierde zaal van der Feesten op de Biest. Na zich tegoed te hebben gedaan aan een 
welvoorziene koffietafel werd de avond in een gezellig samenzijn  doorgebracht. Het gouden 
jubileum der Weerter Scheepsbouw Mij N.V. werd op waardige wijze gevierd. 

14 – Maas en Roerbode 05-07-1957 – Rijnmotorschip Mastwijk loopt van stapel in Weert

Donderdagmiddag werd het Rijnmotorschip Mastwijk met gunstig gevolg van de helling van de 
N.V. Weerter Scheepsbouw-Maatschappij te water gelaten. Klokslag 12 uur werden de laatste 
beletselen – twee zware kettingen, die het schip nog vast hielden, losgeslagen. Er kwam echter 
geen beweging in het schip. Door de hitte was het vet van de balken, waarover het vaartuig moest 
aflopen, zo dun geworden, dat het glijvermogen sterk verminderd was. Toen de hydraulische 
pompen ongeveer een minuut in actie waren geweest begon het schip te glijden en even later 
plonsde het ongeveer 110 ton wegende vaartuig in het frisse water. Ook ditmaal was de grote 
vloedgolf voor het talrijke publiek, dat op de dijk, langs de Helmondse weg de stapelloop 
bijwoonde, de sensatie van de dag. De Mastwijk is bestemd voor de vaart op de Boven-Rijn en is 
gebouwd voor de Nieuwe Rijnvaart Maatschappij N.V. te Amsterdam, een dochteronderneming 
van de K.N.S.M. Het fraaie ranke vaartuig is 50 meter lang en 5,55 meter breed.  De voortstuwing 
zal geschieden door een 250 P.K. Bolnes motor. Op de scheepswerf te Dodewaard zal de Mastwijk 
verder afgebouwd worden. Over enkele maanden zal een zusterschip de Moswijk van de Weerter 
werf van stapellopen. Na de tewaterlating volgde op de werf een koelere plechtigheid, de 
kiellegging van de Groenland, een havensleepboot tevens ijsbreker, bestemd voor de N.V. 
Stoomsleepdienst v.h. P. Smit Jr.  te Rotterdam. Deze boot zal , evenals de in Weert te bouwen 
IJsland en de Spitsbergen namen die bij de huidige hittegolf weldadig aandoen, 22,70 meter lang en
5,50 meter breed worden bij een holte van 2,45 meter. Deze moderne sleepboten zullen uitgerust 
worden met een Stork motor van 300 P.K.

De Mastwijk is klaar voor de
tewaterlating. (g.a.w. 1255)
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15 – Maas en Roerbode 14-11-1957 – Vlotte stapelloop van sleepboot Groenland

Dinsdagmiddag om 12 uur werd van de helling van de Weerter werf de havensleepboot, tevens 
ijsbreker Groenland met gunstig gevolg te water gelaten. Het fraaie schip , dat aan alle kanten in de
verf blonk, gleed met een grote snelheid over vier dikke balken dwars in het water. De Groenland 
is de eerste van een serie van drie havensleepboten, die op de werf in Weert voor rekening van de 
N.V. Stoomsleepdienst v.h. P. Smit Jr. te Rotterdam gebouwd worden. Het nieuwe vaartuig is 
22,70 meter lang en 5,50 meter breed met een holte van 2,45 meter. Het wordt uitgerust met een 
Stork motor van 300 P.K.  De Groenland zal dienst doen in de Rotterdamse haven en o.m. 
zeeschepen assisteren. Bovendien is deze boot bestemd voor de ijsbestrijding tijdens strenge 
winters.. Hiertoe is de Groenland van een moderne versterkte Mayer-steven voorzien, terwijl het 
roer en de schroef speciaal tegen zware ijsmassa’s beveiligd zijn. De hut, stuurhut, machinekamer 
en schoorsteen van het moderne schip vormen een fraai gestroomlijnd geheel, dat uitstekend bij de 
scheepsvorm past. Onmiddellijk na de stapelloop werd de Groenland door de Dei Voluntas naar de 
scheepswerf te Millingen gesleept, waar het schip verder afgebouwd zal worden. Nog voor 
Kerstmis zal de Groenland in de vaart worden gebracht. Op de Weerter werf is inmiddels een begin
gemaakt met de bouw van de IJsland.

Groenland kiellegging en tewaterlating
(g.a.w. XL 78 en 2979)

16 – Maas en Roerbode 08-01-1958 – Sleepboot IJsland liep tijdens storm van stapel

Dinsdag vond op de Weerter werf de eerste stapelloop in het nieuwe jaar plaats. Om 12 uur werd 
de IJsland, een havensleepboot, tevens ijsbreker, bestemd voor de N.V. Stoomsleepdienst v/h P. 
Smit jr. te Rotterdam, met gunstig gevolg te water gelaten. De zware storm was oorzaak, dat het 
schip niet zo snel te water gleed als gewoonlijk. Door de wind en de koude was het vet op de 
glijbalken, die maandag reeds aangebracht waren, te hard en te korrelig geworden. Toen de laatste 
beletselen  weggenomen waren, bleef de IJsland rustig op zijn plaats. Eerst toen er 
krachtwerktuigen aan te pas kwamen en met hydraulische pompen gewerkt werd, begon het schip 
langzaam te glijden. In een zeer langzaam tempo schoof het de eerste meter in de richting van het 
kanaal. Hierna ging het echter sneller en zo gleed de fraai geverfde IJsland toch over de vier dikke 
balken met een enorme plons te water. Personeel van de werf hanteerde direct de aan het schip 
verbonden dikke touwen om te voorkomen dat de felle wind vat op het lege casco zou krijgen. De 
IJsland, een modern havensleepboot voor Rotterdam, is 22,70 meter lang en 5,70 meter breed. De 
holte bedraagt 2,45 meter en de gemiddelde diepgang 1,90 meter. Het schip zal worden uitgerust 
met een Stork-motor van 376 E.P.K. en op de werf te Millingen verder worden afgebouwd. Op de 
werf is men thans begonnen met de bouw van een zusterschip, dat de naam Spitsbergen zal krijgen.
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 Maas en Roerbode 16-06-1958 – Scheepsbouwer Frans Driessens overleden

Frans, Joseph Driessens
*1875+1958

Zaterdag overleed op 83 jarige leeftijd de heer Frans Driessens, president-commissaris van de N.V.
Weerter Scheepsbouw Maatschappij. Met hem is een zeer energiek persoon heengegaan, die in alle 
bescheidenheid een groot promotor van de scheepsbouw in Limburg was en ondanks zijn hoge 
leeftijd nog steeds met veel interesse het werk op het bedrijf volgde. Bij iedere stapelloop kon men 
de oude heer Driessens op de werf ontmoeten. In alle ervarenheid gaf hij zo nodig nog enkele 
aanwijzingen om even later, als weer een sierlijk schip zijn element gevonden had, zijn 
scheepsbouwershart sneller te voelen kloppen. Ook een eenvoudige scheepsbouwer mocht dan trots
zijn: weer was dood ijzer tot een levend schip omgevormd. Thans klopt dit scheepsbouwershart  
niet meer, doch op de werf , waarvan hij de stichter was, ratelen de klinkhamers voort en op de 
Maas en Rijn zullen vele fraaie schepen tot in lengte van dagen de herinnering levendig houden aan
de bescheiden Frans Joseph Driessens, de scheepsbouwer, die in het klein met een handje vol 
gereedschap begon, doch met een grote ondernemingslust en evenwichtigheid een voor geheel 
Limburg uniek bedrijf uitbouwde. In 1897 kwam Frans Driessens in de scheepsbouw. Hij wist toen
zijn vader over te halen om een klein werfje in Weert aan te kopen. In mei 1907 richtte Frans 
Driessens de N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij op en werd haar eerste directeur. Onder 
zijn leiding werd de werf uitgebreid en gemoderniseerd. Er werden veel schepen gebouwd en 
vooral de Weerter Kempenaars verwierven veel bekendheid. In 1947 vierde de overledene zijn 
veertigjarig directeursjubileum en trad af als directeur. Hij werd benoemd tot president-
commissaris van de N.V. en als directeur opgevolgd door zijn oudste zoon. In 1957 zag Frans 
Driessens zijn werk bekroond met de tewaterlating van de Alvracht 16, het grootste schip dat ooit 
in Limburg werd gebouwd. Ook was het hem gegeven in mei van dat jaar het gouden jubileum van 
N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij, die lange tijd de enige werf in Limburg was, mee te 
vieren. Bij deze gelegenheid werd hij door de directie en het personeel hartelijk gehuldigd. De 
plechtige uitvaart en begrafenis vindt dinsdagmorgen om tien uur in de Paterskerk op de Biest 
plaats.



P.v.W. 2017   30/45

17 – Maas en Roerbode 07-10-1959 – Twee lichters voor Perzie liepen in Weert van stapel

Maandagmiddag zijn van de helling van de N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij te Weert 
twee lichters, bestemd voor Perzie met gunstig gevolg te water gelaten. Op een uur gleed de lichter 
Mina met de Nederlandse vlag in top over de twee glijbalken met een smak dwars te water, waarbij
een grote golf tegen de dijk aan de overzijde van het kanaal spatte. Om half vijf werd de Farnaz te 
water gelaten. De stapelloop geschiedde in tegenwoordigheid van o.m. directie van de Weerter 
werf en vertegenwoordigers van de Perzische rederij. De lichters , die geheel gelast zijn, hebben 
een lengte van 18 meter, een breedte van 5 meter en een holte van 1,83 meter, Het laadvermogen is
100 ton. De vaartuigen zijn gebouwd naar een door de Weerter werf gemaakt ontwerp. De bouw 
geschiedde in een record-tijd van vier weken, waarbij niet minder dan drie weken op de voor de 
levertijd gestelde termijn werd ingelopen. Het is voor de eerste maal dat in Weert schepen voor 
Perzische rekening gebouwd zijn. De schepen zijn genoemd naar de voornamen van de dochters 
van de directeuren van de Perzische rederij. De Mina en de Farnaz zullen naar Rotterdam worden 
gesleept en vervolgens op het dek van een zeeboot naar Perzie worden verscheept. Hier zullen deze
vaartuigen worden gebruikt voor het vervoer van stukgoederen naar en van de zeehavens.

De Mina en de Farnaz (g.a.w. 4601)

18 – Maas en Roerbode 24-08-1960 – Weerter werf bouwt tanks. – Vreemde vaartuigen.

Velen, die langs de Weerter werf rijden en de bedrijvigheid op de hellingen zien en vooral horen, is
opgevallen dat momenteel op de helling een nieuwbouw plaatsvindt, welke zo op het eerste gezicht
maar heel weinig op een vaartuig lijkt. De vorm en afmetingen zijn zeer ongebruikelijk en met de 
beste wil van de wereld kan men uit de bouwsels geen schepen halen. Hoogstens een gedeelte van 
een scheepsvorm, echter zonder voor- en achtersteven. VOOR SPIJSOLIE Onjuist is de visie van 
outsiders echter niet, want op de helling worden op het ogenblik geen schepen gebouwd, doch 
tanks, bestemd voor het motorschip Alvracht I van de N.V, Algemeen Vrachtkantoor te Rotterdam,
dezelfde rederij, waarvoor enkele jaren geleden op de Weerter werf de Alvracht 16 van stapel liep, 
gebouwd werd. De Alvracht I is een tankschip ingericht voor het vervoer van spijsolie. De 
tankinstallatie moet vernieuwd worden en zo kreeg de Weerter werf opdracht om twee tanks te 
bouwen, die geheel gelast worden. De lengte van deze tanks bedraagt 17,56 meter, de breedte 6,40 
meter en de holte 2,86 meter. De inhoud van de tanks die ieder met behulp van tussenschotten in 6 
afdelingen verdeeld zijn, is 650 M3. De tanks worden op eventuele lekken gecontroleerd door deze 
onder luchtdruk te zetten. De tanks, die veel op enorme blikken trommels lijken, zullen half 
september op dezelfde wijze als schepen te water gelaten worden. Als dit geschiedt moeten deze 
tanks naar Millingen gesleept worden, waar deze met behulp van een drijvende kraan in de 
Alvracht I geplaatst zullen worden. Het verslepen van deze tanks, die aan de voorzijde even 
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rechthoekig zijn als aan de achterzijde, is geen gemakkelijk karwei. Het voornemen bestaat de 
beide tanks tot een sleepeenheid te formeren en te voorzien van een provisorisch roer, zodat deze 
voor het passeren van de sluizen toch bestuurbaar worden. De bouw van de tanks is wederom een 
interessante opdracht voor de Weerter werf. Zo denkt ook de directeur er over, die de jonge 
arbeiders echter graag wat meer scheepsbouwminded zag. In de scheepsbouw is nog een tekort aan 
kundig personeel. De scheepsbouw is een mooi en interessant bedrijf. Het werk brengt veel variatie
en vindt een mooie bekroning, wanneer weer een fraai schip aan zijn element wordt toevertrouwd

Tanks voor spijsolie.
(g.a.w. C.st.61)

18a – SCHEEPVAARTBEWEGINGEN 1960 IN HET WEERTER LAND

                                                           Totaal aantal       Bruto inhoud        Lading in    
                                                            Schepen              in tonnen              tonnen

Sluis Panheel                                      36.037                 7.646.710             2.993.418      
Sluis 15 Nederweert                           17.350                 4.284.223             1.533.774
Sluis 16 Weert                                    15.837                 3.965.864             1.337.973
Sluis 17 Loozen                                  14.396                                              1.266.399     
Sluis Noordervaart Nederweert            1.478                    240.703                  99.358
Sluis 13 Someren                                27.816                 5.193.573            2.716.184 

20 – Maas en Roerbode 24-05-1961 – Mafra in twee helften op de Weerter werf

In onze dagen van sterke expansie gebeurt het ook wel eens dat een schipper liever wat meer lading
zou kunnen vervoeren om aldus iedere reis een betere vrachtbesomming te maken. Zo dacht ook 
schipper P. Kruyt van het motorschip Mafra uit Maasbracht erover, die aan de Weerter werf 
opdracht gaf het schip zeven meter langer te maken. GOED RESULAAT Een schip kan nu 
eenmaal niet verlengd worden door aan de voor- en achtersteven eenvoudig een stuk aan te zetten. 
Om de zeeg van het schip te behouden dient de verlenging ongeveer middenscheeps te geschieden, 
zodat het nodig is het schip in twee stukken te snijden en dan eerst te verlengen.. Deze moeilijke 
operatie heeft de Mafra dezer dagen met goed resultaat op de Weerter werf ondergaan. Het schip, 
dat hoog op de helling zit, werd op het laagste punt doorgebrand, waarna het ongeveer 20 meter 
lange voorschip, dat een gewicht heeft van ongeveer 49 ton, zeven meter verplaatst moest worden. 
Dit moeilijke karwei geschiedde over zware balken met behulp van een electrische hellinglier. Het 
voorschip is thans zeven meter vooruit gebracht en na een zorgvuldige uitlijning in de goede stand 
gebracht om door aanbouw van een nieuw middengedeelte weer met het achterschip verbonden te 
worden. Wanneer  deze middensectie gereed is zal het schip van 43 op 50 meter lengte gebracht 
zijn, waardoor het laadvermogen ongeveer 60 ton groter wordt. Als het schip straks weer in de 
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vaart gebracht is, zal schipper Kruyt er wel even aan moeten wennen, dat zijn schip nu ineens 
zeven meter langer is en derhalve meer plaats nodig heeft om te manoeuvreren. Moeilijk zal dit 
echter niet zijn, want het schip wordt door verlenging ook beter bestuurbaar. 

22 – Maas en Roerbode 14-06-1961 – Spectaculaire stapelloop Midgard 15

Zaterdagmiddag vond onder zeer grote belangstelling van de zijde van het publiek de stapelloop 
plaats van de door de N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij gebouwde casco van de 
motorsleepboot Midgard 15. De tewaterlating van deze sleepboot, welke de grootste is, welke ooit 
in Limburg werd gebouwd, is de meest spectaculaire stapelloop op de Weerter werf van de laatste 
jaren geworden. Vooral langs de dijk tegenover de werf stond het publiek in dichte rijen om het 
grote evenement bij te wonen. Ook veel automobilisten hadden hun wagens op de Rijksweg 
geparkeerd. GROOTSTE SCHIP IN LIMBURG GEBOUWD Voor de stapelloop van de sleepboot 
welke niet minder dan 100 ton woog, waren bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen. Onder het 
schip waren vijf zware sleeën aangebracht, terwijl de Rijkswaterstaat het water in het kanaal 
ongeveer 40 cm boven peil had opgestuwd. Deze maatregel werd nodig geacht omdat het niet 
onmogelijk werd geacht dat het schip bij de stapelloop door het enorme gewicht bij een vrij gering 
draagvermogen met de achtersteven de bodem van het kanaal zou raken. In verhouding tot de 
voorsteven was de achtersteven namelijk zeer zwaar. De schroeftunnel woog niet meer dan 3 ton, 
terwijl de grote schroef en de schroefas resp. 2 ton en 1,5 ton wogen. Bovendien waren ook de 
moderne balansroeren reeds aangebracht. Om de boot zoveel mogelijk gelijklastig te houden is in 
de voorsteven ongeveer 15 ton ballast aangebracht. Klokslag 12 uur werden onder grote spanning 
de laatste beletselen weggenomen. De blokken welke het schip nog tegenhielden werden 
weggeslagen, waarna de boot nog slechts door twee sterke kabels werd vastgehouden. 
VLOEDGOLF Hierna verrichtte de echtgenote van de directeur van de Weerter werf, mevrouw P. 
Driessens- Gabriel, in tegenwoordigheid van de directie  van de Weerter werf en de Scheepswerf 
Bodewes te Millingen, vertegenwoordigers van de Midgard Reederei te Nordenham (Duitsland), 
waarvoor de sleepboot gebouwd wordt, de wethouders Smeets, Lintjens en Weekers – 
Burgemeester van Grunsven was verhinderd, doch had de boot een uur voor de stapelloop komen 
bezichtigen – alsmede zeer vele belangstellenden de doop. Met een smak sloeg de versierde fles 
champagne tegen de boeg stuk, waarna de naam van het schip, welke door de Nederlandse 
driekleur bedekt was, zichtbaar werd. Even later werd het commando gegeven om de laatste twee 
kabels los te slaan. Direct gleed het 100 ton wegende gevaarte met een enorme smak in het 
opspattende water. Aan weerszijden werd een enorme vloedgolf van water en spatten veroorzaakt, 
welke tot ver over de helling doordrong en zelfs over de dijk op de Rijksweg sloeg, waarbij 
sommige belangstellenden natte voeten opliepen. Hoewel de boot vrij scheef ging was en geen spat
water aan dek gekomen, terwijl evenmin de bodem van het kanaal geraakt werd. Na de stapelloop 
werden vele handen geschud, terwijl de boot naar de werf verhaald werd. De Midgard 15 die van 
een Mayersteven is voorzien is geheel gelast en heeft een lengte van 27,60 meter en een breedte 
van 6,95 meter bij een holte van 3,65 meter. De constructie van het schip is bijzonder zwaar en 
sterk, want de Midgard 15 zal ingezet worden in de Wesermond te Nordenham om zeeschepen 
welke de Hamburgse haven aandoen of verlaten te assisteren. Hiertoe zal het schip uitgerust 
worden met een motor van 1060 P.K. De afbouw van het schip, dat om slingeren bij zeegang te 
voorkomen, uitgerust is met slingerkimmen, zal aan de scheepswerf te Millingen geschieden. Als 
de afbouw gereed is zal het schip ongeveer 11 meter hoog zijn bij een diepgang van ongeveer 3 
meter. 
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Midgard 15 (g.a.w. 4604)

De Midgard 15 in aanbouw  (g.a.w. C.st.64)

NIEUWE OPDRACHT Op de vrijgekomen helling zal de kiel gelegd worden voor de bouw van 
twee middensecties voor tankschepen. Deze secties zullen 40 meter lang en 7,20 meter breed 
worden en eveneens in Millingen, waar o.m. voor- en achtersteven zullen worden aangebracht, 
afgebouwd worden.

23 – Maas en Roerbode 17-01-1962 – Boot van Sinterklaas  wordt 18 m.  verlengd

Op de Weerter werf wordt de boot van St. Nicolaas, de Arnold van de heer A. de Wijs alhier, die 
ieder jaar onder de naam Spanje trouw St. Nicolaas brengt, achttien meter verlengd. De sympathie 
van de heer de Wijs voor St. Nicolaas en de Weerter jeugd moge groot zijn, de verlenging van de 
Arnold geschiedt toch echt niet omdat het aantal zwarte Pieten bij de laatste intocht van St. 
Nicolaas vergroot is, of in de gangboorden geen plaats genoeg meer zou zijn voor de drumband van
het Bisschoppelijk College, die St. Nicolaas ieder jaar aan boord pleegt te vergezellen. 200 Ton 
lading meer. Neen deze verlenging gebeurt om het laadvermogen te verhogen. Door verlenging met
achttien meter wordt de Arnold 49 meter lang en zal ongeveer 200 ton lading meer vervoerd 
kunnen worden. Het laadvermogen wordt van 170 ton op ca 370 ton gebracht. De verlenging van 
dit schip, een van de  grootste verlengingen, die ooit op de werf werden uitgevoerd, is een heel 
karwei. Het vaartuig is op de reparatiehelling geplaatst en door midden gesneden. Hierna is het 
voorste gedeelte over zware balken versleept en op de juiste plaats gesteld, waarna de twee helften 
weer aan elkander  gebouwd worden. Na de verlenging zal het schip totaal veranderd zijn, want 
ook de zware mast met de lange giek, welke voor de zelflosinstallatie nodig is, wordt verwijderd. 
Als St. Nicolaas dit jaar zijn intocht  weer houdt, zal hij zijn statieschip niet direct herkennen. Ook 
de Weerter jeugd zal moeten wennen aan de Spanje nieuwe stijl. Veel problemen zal dit 
vermoedelijk niet opleveren. Onze jeugd wordt immers al heel vroeg geconfronteerd met grote 
stadsuitbreidingen, hoogbouw en andere verschijnselen, welke eigen zijn aan onze moderne tijd. 
Aanpassing van de jeugd geschiedt hierbij nog al gemakkelijk, Hoe dan ook, dit jaar een andere 
grotere Spanje maar met een kleine mast, zakelijk aangepast aan de eisen, welke de scheepvaart 
stelt, maar ook minder romantisch. Wij twijfelen er echter niet aan: de Spanje nieuwe stijl zal 
spoedig de sympathie van de Weerter jeugd verwerven. 

25 – Maas en Roerbode 03-10-1962 – Weerter vloot uitgebreid

Driemaal Lejos. De Weerter vloot is weer uitgebreid. Onze stadgenoot Leo Evens kocht in België 
het motorschip Josephine en brengt dit na een grote revisie aan de Weerter werf onder de naam 
Lejos in de vaart. Zijn Weertse vrouw, Rika Janssen, heeft haar kermisgasten dit jaar wel heel 
netjes ontvangen. Juist voor de kermis was op de werf de laatste hand gelegd aan de bouw van de 
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nieuwe woning voor het schip. Fris en ruim met grote ramen siert deze witte bungalow met de 
gestroomlijnde gele schoorsteen, evenals de ruime moderne stuurhut, het gehele schip. Bovendeks 
bevinden zich de ruime comfortabele woonkamer, een slaapkamer, het keukentje en de douche, 
terwijl de andere slaapvertrekken benedendeks zijn aangebracht. De woning is keurig betimmerd 
en voorzien van warm en koud stromend water, waartoe in het schip een hydrofoorinstallatie 
geplaatst is. My home is my castle geldt ook op het water, waar een woning haast even duur is als 
een nieuw huis aan de wal. In de ruime stuurhut kan  het roer gemakkelijk bediend worden, terwijl 
ook de voorsteven verfraaid is door de bouw van een roefje op het voorschip. De nieuwe Lejos 
mag er zijn. Leo Evens is overigens wel ondernemend. Aanvankelijk schipper op de tanker Maurits
II van de Gemengde Metaalertsen N.B. te Budel, kwam hij op eigen benen te staan door de 
aankoop van het motorschip Elisabeth VI. Hij bracht dit 304 ton metende schip onder de naam 
Lejos, een woordcombinatie van Leo en Joseph, zijn jonge stamhouder, onder de Weerter vlag in 
de vaart. Naderhand verkocht hij dit schip naar Duitsland en ging toen zijn geluk een beproeven 
met een Belgisch motorschip. Hij kocht de motorspits Pive een mooi sterk schip groot 347 ton, dat 
de tweede Lejos werd. Dit jaar werd het schip naar Terneuzen verkocht en nu brengt Leo Evens 
zijn derde Lejos in de vaart. Driemaal is scheepsrecht geldt ook hier. De nieuwe Lejos die in 
Duitsland werd gebouwd meet 596 ton en is een fraaie aanwinst van de Weerter vloot.

26 – Maas en Roerbode 02-10-1963 – Schip uit bouwdoos

Voor het eerst is op de Weerter werf een motorschip verlengd met volledige toepassing van 
sectiebouw. De werf kreeg opdracht tot verlenging van het 38,05 meter lange motorschip Cornelia 
van de heer D. de Wijs met 11 meter. Om te voorkomen, dat het schip hiertoe lang op de helling 
gezet  moest worden, werd op de nieuwbouw helling het nieuwe 11 meter lange middenschip op 
stapel gezet. Toen deze middensectie gereed was, werd deze, nadat maatregelen waren getroffen 
om de sectie drijvende te houden, te water gelaten. Inmiddels was de Cornelia op de 
reparatiehelling gezet en het voor- en achterschip over zware sleeën uit elkaar getrokken. Met 
behulp van de gebruikelijke sleeën werd de middensectie tussen het voor- en achterschip geplaatst, 
waarna het geheel weer aan elkaar geklonken werd en voor de Cornelia weinig oponthoud 
ontstond. Na verlenging, zal De Cornelia, die 337 tot groot was, ongeveer 110 ton meer lading 
kunnen vervoeren. In verband met deze verlenging  werd het casco versterkt, terwijl tevens de 
schroeftunnel veranderd moest worden./ De holle schroeftunnel werd volgens ‘n geheel nieuw 
systeem ingericht  voor kielkoeling van het koelwater van de motor.

De Cornelia in de haven van Maasbracht voor de verlenging met 11 meter    (foto Nijs de Wijs)
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27 – Maas en Roerbode 29-07-1964 – Op Weerter werf grote sleepboot in aanbouw

Tussen hoge stalen steigers, als gold het de bouw van een woning, krijgt de grote sleepboot, die op 
de werf van de N.V. Weerter Scheepsbouwmaatschappij gebouwd wordt, steeds meer vorm. De 
moderne lijn van deze voor de Wesermonding in Duitsland bestemde sleper is reeds goed 
zichtbaar. Hoog boven de bouwhelling torent het vaartuig tussen de steigers. De boot, waarvoor 
alleen het casco in Weert gebouwd wordt, heeft een lengte van 26,50 meter. De breedte bedraagt 
niet minder dan 7,79 meter, hetgeen bij het transport naar de scheepswerf te Millingen, waar de 
afbouw zal geschieden, bijzondere moeilijkheden oplevert. De sluis te Panheel, welke hiervoor 
gepasseerd moet worden , is slechts 7,50 meter breed. Om  deze reden zal bij het transport het 
berghout – stootrand om de boot – verwijderd moeten worden. Bijzonder zwaar wordt de 
achterbouw van de sleper. De straalbuis alleen al, weegt ruim vier ton.  Deze straalbuis waarin de 
grote schroef met een diameter van 2,5 meter komt te hangen, wordt draaibaar gemaakt, zodat de 
straalbuis tevens als roer fungeert. Met inbegrip van de hak weegt de achtersteven van het vaartuig 
6,5 ton. In verhouding tot de lengte valt de hoogte van het casco op. De hoogte van het vlak tot het 
hoogste punt van de romp bedraagt niet minder dan 6 meter. De sleepboot wordt geheel gelast en 
weegt ruim 100 ton. Op de scheepswerf te Millingen zal de ruim 6 meter hoge bovenbouw 
aangebracht worden evenals de zeer zware motor van 1230 P.K., die het vaartuig in staat moet 
stellen zeeschepen te assisteren bij het binnenvaren van de monding van de Weser.

28 – Maas en Roerbode 28-08-1964 – Nordham 12 liep vlot van stapel

Klokslag 12 uur klonk woensdag uit de mond van de heer Jan Driessens, directeur van de N.V. 
Weerter Scheepsbouw Maatschappij te Weert het commando LOS. Twee werklieden sloegen met 
een zware hamer de twee laatste draden los, die het casco van de sleepboot Nordenham 12 nog op 
de bouwhelling vast hielden. Een seconde later stoof het 145 ton wegende gevaarte dwarsscheeps 
te water en kwam onder luid applaus een einde aan de spanning, die er op de werf heerste toen 
even voor 12 uur de laatste houtblokken verwijderd werd. Het bijzonder zware vaartuig viel eerst 
schuin doch dompte heel gauw onder het gewicht van de 30 ton ballast, die in het voorschip 
aangebracht was, diep in het water. Met de voorsteven naar beneden en de enorme schroeftunnel 
met schroef half boven water, lag de Nordenham 12 veel eerder stil dan verwacht was. Bij de 
stapelloop werd zoveel water verplaatst, dat het aan de overzijde over de dijk sloeg, zodat het 
publiek, dat voor deze spectaculaire stapelloop daar een goed plaatsje gevonden had, haastig moest 
vluchten. Voor de stapelloop van de 145 ton wegende boot waren bijzondere maatregelen 
getroffen. Het water in het kanaal was zo hoog mogelijk opgestuwd, terwijl het voorschip 
verzwaard was met 15 ton water en 15 ton ijzer als ballast. Deze ballast moest ingenomen worden, 
omdat de achtersteven van de boot een enorm gewicht heeft. De straalbuis met de as weegt 6,5 ton. 
Hetzelfde gewicht heeft de schroefaskoker met hak. De schroefas zelf weegt 2 ton en de enorme 
schroef, die een diameter van niet minder dan 2,59 m. doorsnede weegt 1,5 ton. In verband met het 
grote gewicht waren onder het schip niet minder dan zeven sleeën aangebracht. De gemaakte 
berekeningen bleken geheel juist te zijn, want de moeilijke stapelloop geschiedde uiterst  snel en 
feilloos. Tussen de vele in het water drijvende  sleeën, balken, palen en houtblokken werd de 
Nordenham 12 door een legertje werklieden naar de werf teruggetrokken. Hier werd direct een 
begin gemaakt om de boot weer gelijklastig te maken voor het transport naar Millingen, waar de 
afbouw zal geschieden. De lengte van de Nordenham 12 bedraagt 26,50 meter, de holte 3,90 meter 
en de breedte 7,79 meter. Aldus is de Nordenham 12 de breedste boot, die ooit op de Weerter werf 
gebouwd is. Van kiel tot het hoogste punt van de romp is de hoogte 6 meter. Op de romp komt bij 
de afbouw nog een opbouw, die ook nog eens een hoogte van 6 meter heeft. De Nordenham 12 
wordt verder afgebouwd op de scheepswerf te Millingen en zal ingezet worden bij de assistentie 
van zeeschepen, die in de monding van de Weser in Duitsland binnenkomen en uitvaren. In 
verband hiermede wordt de sleepboot uitgerust met een motor van niet minder dan 1320 P.K. 
MOEILIJK TRANSPORT  Het transport van de Nordenham 12 van Weert naar de Maas vergde 
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ook nog extra voorzieningen. Met toestemming van de Rijkswaterstaat mocht de Nordenham 12 de 
Zuid- Willemsvaart en het kanaal Wessem - Nederweert met een diepgang van 2,50 meter bevaren.
De breedte van het schip levert ook nog de nodige moeilijkheden op bij het passeren  van de sluis 
te Panheel. Om deze sluis te kunnen passeren moest een gedeelte van het berghout – stootrand – 
verwijderd worden. Het schip is dan nog 7,47 meter breed, terwijl de sluis te Panheel 7,50 meter 
heeft. Bij het verslepen kwam dus nog veel precisiewerk te pas. De Nordenham 12 wordt de 
Weerter sleepboot Lodewicus onder commando van kapitein G. Tullemands naar Millingen 
versleept. Om de scheepvaart zo min mogelijk te hinderen heeft de overtocht van Nederweert naar 
Panheel door het kanaal Wessem- Nederweert in de nacht van woensdag op donderdag plaats 
gehad. De sleepreis van de Nordenham 12 van Weert naar de Maas is voorspoedig verlopen. 
Woensdagavond om 10 uur werd het schip door sluis 15 te Nederweert afgeschut, waarna de reis 
door het kanaal Wessem – Nederweert bij helder maanlicht werd ondernomen. Het schip 2,3 pct 
meter diep. Doch er werden geen moeilijkheden ondervonden. ‘s Nachts om 1 uur arriveerde de 
sleep boven de sluis te Panheel. Donderdagmorgen om 10 uur manoeuvreerde de sleepboot 
Lodewicus de Nordenham 12 voorzichtig de sluis van Panheel binnen. Voorzichtigheid was 
geboden omdat het schip slechts 4 cm in de breedte over had. De manoeuvre slaagde goed, zodat 
de sleep zonder kleerscheuren de bredere Maas wist te bereiken.

29 – Maas en Roerbode 07-04-1965 – Merkwaardig schip op Weerter werf
   Kees landingsvaartuig Pirat 

Op de reparatiehelling van de Weerter werf staat een schip, dat vanaf de weg langs de overzijde 
van het kanaal door zijn vorm algemeen de aandacht trekt.. Het is het motorschip Kees, een wel 
zeer Hollandse naam voor een onder Belgische vlag varend schip, dat eens het Duitse 
landingsvaartuig Pirat was. Hiermede is tevens verklaard waarom de voorsteven van dit vreemde 
schip zo sterk oploopt. Als landingsvaartuig moest het immers zover mogelijk op het zand van de 
Engelse kust kunnen lopen om aldus gemakkelijk de Duitse tanks aan wal te brengen. SCHROEF 
VERVANGT ROER Zover is het echter nooit gekomen. De Pirat is nooit gegen Engeland 
gefahren, doch vaart nu onder de naam Kees zand en grint, grondstoffen, die zeer belangrijk zijn 
voor de herbouw van de verwoestingen, die de oorlog aanrichtte. De N.V. Roosmalen’s Bagger- en
Brekerijbedrijf te Neerhaeren (Belgie) onder de rook van Maastricht, kocht evenals het 
moederbedrijf van Roosmalen’s Transport en Handelsmaatschappij N.V. te Maastricht, in 
Hamburg de Duitse landingsvaartuigen Pirat en Blitz om deze voor het vervoer van zand en grind 
in te zetten. De vaartuigen waren geheel uitgerust om tanks naar Engeland te kunnen vervoeren. 
Het vlak op de bodem van de vaartuigen was enorm verzwaard, terwijl de schepen in de zijden 
geheel onderverdeeld waren in goed afgesloten luchtkisten (beunen), zodat, wanneer zij door 
vijandelijk vuur getroffen werden niet zo maar zouden zinken. Normaal zouden immers slechts 
enkele secties lek geschoten worden, waardoor de vaartuigen toch bleven drijven. De voorstevens 
waren, zoals vermeld, geheel ingericht om ver op het strand te kunnen lopen, terwijl de twee 
ruimen met zeer zware luiken afgedekt waren om ook bij zwaar weer op zee het kruit – in dit geval 
de Duitse tanks en militairen – droog te houden. Door de hiervoor genoemde bedrijven werden de 
Pirat en de Blitz omgebouwd voor de zand- en grindvaart, een veel vreedzamer doel, en de al even 
vreedzame namen Kees en Johannes kregen. Zo zit nu Kees hoog op de helling van de Weerter 
werf, waarbij ze voorzien van een moderne woning en stuurstelling, toch nog altijd duidelijk 
herkenbaar is als een voormalig landingsvaartuig, voor een grote verbouwing van het achterschip, 
waardoor het laadvermogen ongeveer 20 ton groter zal worden. Overigens is het laadvermogen 
toch reeds vrij groot. Het schip meet namelijk 637 ton, is 53  meter lang, 6,60 meter breed met een 
holte van 2,80 meter. Oorspronkelijk was het schip uitgerust met drie motoren van 116 P.K. Thans 
wordt de Kees voortgestuwd door een Schottel-Navigator, ‘n zeer typische motorinstallatie welk op
het achterdek is geplaatst. De motor is een 12-cilinder Deutz met een vermogen van 230 P.K. De 
schroef kan hydraulisch in een ander stand gebracht worden, waardoor deze een andere 
voortstuwing geeft en als roer fungeert. Bij schade aan de schroef kan deze zonder meer 
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hydraulisch boven de waterspiegel worden gebracht. Al met al een merkwaardig schip met een 
merkwaardig en misterieus verleden. Het is namelijk helemaal niet bekend op welke werf en 
wanneer het schip oorspronkelijk gebouwd is. Wel een bewijs dat de Duitsers heel in het geheim 
zich voorbereidden voor de Fahrt gegen Engeland.

30 – Maas en Roerbode 02-02-1966 – Teunis D  784 ton grootste  schip dat Weert ooit passeerde

Enkele maande geleden hebben wij in deze rubriek erop gewezen, dat als gevolg van de 
industrialisatie, steeds grotere schepen naar .Weert komen. Wij vermeldden toen interessante 
gegevens  van de tanker B.H. Holland 30 het grootste schip dat regelmatig op Weert vaart. Dit 
schip (624. ton) is echter zaterdag onttroond  door het nieuwe motorschip Teunis D uit Maasbracht,
dat op weg van Rotterdam naar de haven van de zinkfabrieken te Dorplein, Weert passeerde. De 
Teunis D eigendom van T en C en C van Doodewaard te Maasbracht is 60 meter lang en 7,20 
meter breed. Het machinevermogen is 290 pk. Het passeren van de sluizen en bruggen leverde geen
bijzondere moeilijkheden op; wel echter beperkte diepgang. Het schip dat 784 ton meet, had, omdat
de maximale diepgang 2,10 m. bedraagt, slechts 580 ton erts geladen. Toch betekende  die lading 
van 580 ton voor de haven van de zinkfabrieken toch nog een record-aanvoer. Als de Zuid-
Willemsvaart en het kanaal Wessem-Nederweert gemoderniseerd worden, zullen schepen van een 
tonnage als de Teunis D minder lading behoeven achter te laten. Vergelijkbaar met de Teunis D is 
het casco van de Alvraacht 16 dat op 28 maart 1957 als grootste schip van de Weerter werf van 
stapel liep. Dit schip is 59,60 m. lang en 7,44 m. breed. Het laadvermogen van deze tanker is ca. 
630 ton.

31 – Maas en Roerbode 06-07-1966 – Jacques  Daniels 50 jaar bij Weerter werf

ONTMOETINGEN Jacques Daniels rookte vergenoegd zijn pijpje toen we hem kwamen 
feliciteren met zijn gouden dienstjubileum bij de Weerter werf. Aan zijn gebruinde pols blinkt het 
gouden horloge, dat hij als huldeblijk van de directie mocht ontvangen. Dankbaar toont hij ons de 
inscriptie aan de achterzijde. Vijftig jaar geleden draait Jacques de tijd terug als hij vertelt hoe hij 
als nageljongen op de werf begon. Zijn taak was de klinknagels in het vuur van de veldsmidse, dat 
met voettrappen aangeblazen moest worden, rood gloeiend te stoken voor de klinkhamer. Het 
klinken zelf ging toen ook nog met de hand. Ongeveer 400 klinknagels maakte hij elke dag. Elf 
uren duurde de werkdag en hij verdiende toen f 2,50 per week, ‘n loon, dat een 15-jarige jongeman 
in die tijd ergens anders kon verdienen. Het was in de tijd, dat men voor een dubbeltje per dag met 
een zware korf om de arm een hele dag bij een boer kunstmest ging zaaien. Later werd dat een 
kwartje per dag. Na drie jaren werd Jacques Daniels klinker. Toen mocht hij zelf de gloeiende 
klinknagels met een zware  hamer in de scheepshuid slaan, De techniek maakte vorderingen. Er 
kwamen mechanische hamers en de veldsmidse werd met lucht aangeblazen. Duizend klinknagels 
per dag verwerken was geen zeldzaamheid. Vijf en twintig jaar heeft de gouden jubilaris van nu de 
klinkhamer gehanteerd. Als elke goede klinker is hij iets hardhorig van het lawaai van staal op staal
geworden. Van klinker werd Jacques plaatbewerker. Met de zware hamer wist hij het taaie 
plaatstaal om te werken tot elke gewenste vorm. Van rechte platen werden sierlijke schepen 
gebouwd. Jacques had er als plaatbewerker. Eerst met de hamer en later met de zware oliedrukpers 
zijn aandeel in. Ieder nieuw schip zag hij groeien van kimplaat tot boeg. Met de anderen werd hij 
even stil als een nieuw schip, een product van veel samenwerking, van stapel liep. Dan werd weer 
een kiel gelegd voor een nieuw schip. Met tevreden blijk vertelt Jacques ons dit alles als kan hij in 
een spiegel, de spiegel van het verleden, van vijftig jaar trouwe dienst, waarvan nu een gouden 
horloge met inscriptie aan zijn pols blinkt.

32 – Maas en Roerbode 29-11-1966 – Directeur Jan Driessens van Weerter Scheepswerf overleden



P.v.W. 2017   38/45

Op 52-jarige leeftijd overleed in het St. Jansziekenhuis de heer Jan
Driessens, directeur van de N.V. Weerter Scheepsbouw Maatschappij. De
overledene kwam in 1932 in het bedrijf, waarvan zijn vader de heer Frans
Driessens, directeur was. Bij het veertig jarig bestaan van de N.V. Weerter
Scheepsbouw Maatschappij trad de heer Frans Driessens als directeur af en
werd opgevolgd door de heer Jan Driessens. Deze vierde bij het gouden
jubileum van de maatschappij zijn zilveren dienstjubileum en werd bij die
gelegenheid gehuldigd als een goed organisator, zakenman en humane
werkgever. Na de oorlog bestede directeur Jan Driessens veel aandacht aan
de modernisering van de scheepswerf, die lange tijd de enige scheepswerf
in Limburg was en tot een van de oudste Weerter bedrijven  behoort. Hij
ging over tot modernisering van de uitrusting o.m. door de bouw van een
moderne electrische reparatiehelling. Door de toepassing van sectiebouw
kon het bedrijf gemakkelijker samenwerken met andere scheepswerven ,
hetgeen o.m. leidde tot de bouw van casco’s voor grote tankers, vrachtschepen en zeesleepboten. 
Het laatste decennium liepen  van de Weerter  werf schepen van stapel die behoorden tot de 
grootste schepen die ooit in Limburg en Weert gebouwd werden. Directeur Jan Driessens , 
scheepsbouwer in hart en nieren was bestuurslid van de Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters 
in Nederland en had ook veel belangstelling voor de scheepvaart en de watersport.

33 – Maas en Roerbode 08-08-1967 – Zilver voor G. Frencken te Weert

(van onze verslaggever)  Weert 8 aug – Namens burgemeester van Grunsven heeft 
locoburgemeester H. Persoon maandagmorgen de zilveren medaille, verbonden aan de orde van 
Oranje-Nassau, uitgereikt aan de 61-jarige G. Frencken te Weert, die zondag het feit herdacht dat 
hij 50 jaar geleden als werknemer in dienst trad bij de Weerter Scheepsbouw Maatschappij. De 
heer Frencken begon op 6 augustus 1917  als leerling bankwerker; in de loop der jaren heeft hij 
zich weten op te werken tot all-round monteur. Ten huize van de jubilaris memoreerde loco-
burgemeester Persoon de gewaardeerde kwaliteiten van de heer Frencken en speciaal diens kennis 
op het gebied ban motoren. De heer Persoon feliciteerde dan ook de directie van de Weerter 
Scheepsbouw Maatschappij  met deze buitengewone werknemer, wiens werklust ook de overheid 
niet is ontgaan. Ook president-commissaris H. Beelen feliciteerde de onderscheidene, die hij een 
voorbeeld noemde voor de andere werknemers op de werf. De heer Beelen bracht dank aan het 
gemeentebestuur, dat heeft bemiddeld bij de aanvrage voor de Koninklijke onderscheiding. Hij liet 
de gelukwensen vergezeld gaan van een geschenk, een fraai horloge

Locoburgemeester H. Persoon speld de zilveren
medaille behorende bij het vijftig jarig dienst-
verband op het colbert van de heer G. Frencken.

(g.a.w. L-0875)

34 - Maas en Roerbode 10-05-1969 – Stapelloop drijvende machinekamer

(van onze correspondent) Weert 10 mei – Vrijdagmiddag werd van de helling van de Weerter 
scheepswerf met gunstig gevolg te water gelaten een voor binnenlandse rekening gebouwd ponton, 
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die als tussenstation voor een zandzuigerbedrijf bestemd is. Over vier sleeën gleed het vaartuig met
een enorme plons dwars in zijn element. De ponton zal op een scheepswerf in de omgeving van 
Rotterdam afgebouwd worden tot een drijvende machinekamer. Met het oog hierop is een extra 
zware fundatie aangebracht. De 75 ton wegende ponton is 30 meter lang en 4,80 meter breed. De 
holte bedraagt 2,75 meter. De ponton is geheel gelast. Na de stapelloop zal het vreemde vaartuig 
met behulp van twee sleepboten – een sleepboot om te sturen – naar de omgeving van Rotterdam 
versleept worden.

35 – De Limburger 18-10-1972 – Scheepswerf in Weert bouwt duwboten voor Nigeria

(van onze verslaggever) Weert – Op de bouwhelling van de Weerter Scheepswerf zal 
vrijdagmiddag de kiel gelegd worden voor de bouw van twee duwboten voor Nigeriaanse rekening.
De vaartuigen zullen 12 meter lang en 4 meter breed worden. De holte bedraagt 1,50 meter. De 
diepgang is daardoor zeer gering opdat de boten gemakkelijk ingezet kunnen worden voor 
transporten op de rivieren in Nigeria. De duwboten die geheel gelast worden, zullen uitgerust 
worden met een motor van 200 pk. De uitvoering van de order – de vaartuigen worden in Weert 
kant en klaar opgeleverd – zal ongeveer 7 maanden in beslag nemen. Met deze nieuwbouw heeft de
Weerter Scheepswerf niet voor het eerst een Nigeriaanse order in haar portefeuille, want 20 jaar 
geleden werden voor rekening van Nigeria twee fraaie onderzoekingsvaartuigen gebouwd

       Frans, Jan en Jos Driessens

36.- De Limburger 09-05-1973 – Scheepswerf in Weert
bouwt duwboten voor Nigeria

Duwboot uit Weert voor Afrika. Op de scheepswerf te Weert is gistermiddag een zogenaamde 
duwboot te water gelaten. De boot is in opdracht van de Nigeriaanse regering gebouwd. Het 
vaartuig is bedoeld voor het vervoer van goederen op de Nigeriaanse rivieren. De Weerter 
scheepswerf heeft twee van deze duwboten gebouwd. De eerste is al helemaal afgewerkt. De 
schepen kosten samen bijna een half miljoen gilden. Nigeria betaalt de vaartuigen uit een lening die
de Afrikaanse staat van Nederland heeft gekregen. Daarbij is, aldus een woordvoerder van de werf,
de voorwaarde gesteld dat de boten in Nederland gebouwd zouden worden.

36a – Kanton Weert 09-06-1933 – 75-jarig bestaan Weerter Scheepsbouw Maatschappij

In het jaar 1836 reeds lag er in Weert nabij de stadsbrug een klein werfje waar houten scheepjes 
werden gerepareerd. Hier werkte Joannes Judocus Driessens wiens zoon Frans zich in het 
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timmervak bekwaamd had. Deze wist zijn vader te bewegen om dit werfje, dat intussen was 
overgebracht naar de plaats waar de huidige werf is gelegen, voor hem te kopen. Dit was in 1897. 
Met dit feit doen de Driessens hun intrede in de Weerter scheepsbouw en zij zullen op deze 
industrie hun onvergankelijk familiestempel drukken. Want tot 1947 bleef Frans Driessens 
directeur van het bedrijf en werd toen opgevolgd door zijn zoon de huidige directeur Jan Driessens.
Rust was voor de oude baas een onbekend begrip en dus bleef hij als president-commissaris in 
dienst van de N.V. Tot hij door de dood aan het bedrijf ontviel.
DE OERTIJD  Op het kleine primitieve werfje werden aanvankelijk slechts houten scheepjes 
gerepareerd. Spoedig ging men echter ook over tot nieuwbouw en in 1906 werden de eerste 
reparaties aan ijzeren schepen verricht. In 1907, ten gevolge van de verbreding van de Zuid-
Willemsvaart, vond de grote modernisering van het bedrijf plaats, waardoor men ook nieuwe 
ijzeren schepen zou kunnen bouwen. Tevens werd in mei van dat jaar de N.V. Weerter 
Scheepsbouwmaatschappij opgericht. De eerste opdrachten voor ijzeren schepen kwamen van 
Weerter schippers weldra gevolgd door een opdracht uit Nederweert. Toen men eenmaal 
ondervonden had dat de in Weert gebouwde schepen er mochten zijn volgden opdrachten uit het 
hele land en uit België. Alle werkzaamheden geschiedden toen nog met mankracht.
MECHANISATIE  In 1912 werd de werf gemechaniseerd. De opdrachten werden menigvuldiger 
en na de eerste wereldoorlog kreeg de Weerter werf grote bekendheid door de bouw van de 
Weerter Kempenaars. Niet minder dan 26 van deze schepen werden naar eigen ontwerp in serie 
vervaardigd voor Nederlandse en Belgische rekening. Met maximum toegelaten diepgang van 1,90 
m was het voor de scheepsbouwer  zaak een schip te construeren dat een zo groot mogelijke nuttige
last kon vervoeren. De Weerter Kempenaars sloegen in dit opzicht alle records. Van hun 
deugdelijkheid getuigt het feit dat men ze thans nog op alle kanalen en rivieren in binnen- en 
buitenland ontmoet. Na 1920 deed de algemene crisis zich ook in de scheepsbouw voelen en de 
werkzaamheden beperken tot reparatie.
GEKOPTE SCHEPEN  Na de tweede wereldoorlog is er enorm veel werk aan de winkel. De door 
de Duitsers gevorderde en gekopte schepen waarmee men wilde trachten Engeland te bereiken, 
moesten van nieuwe voorstevens worden voorzien. Bovendien lagen in de Noordervaart en de 
Peelkanalen 80 uitgebrande schepen, die weer zo snel mogelijk in de vaart moesten gebracht 
worden. Vele van de schepen vonden een definitief herstel op de Weerter werf.
MODERNE WERF  De modernisering van de binnenvaart bracht met zich mee het ombouwen van
sleepschepen tot motorschepen. Dit werk vereiste een modern geoutilleerde werf. Er kwam een 
zware electrische dwarshelling, een vaste bok van 45 ton en een rollende kraan met een 
hefvermogen van ..  ton. Het machinepark werd verrijkt met een hydraulische pers met een 
drukvermogen van 170 ton. In snel tempo konden nu de vele opdrachten worden uitgevoerd, 
ankerpontons voor Billinton, stoomsleepboten voor Polen         (foto Bronisz – g.a.w. C.st 55 e3n 56) 
en karteringvaartuigen voor Nigeria. Ook werd op de Weerter
werf begonnen met sectiebouw. Het casco van vele schepen
werd in Weert gebouwd, terwijl dit op een andere werf werd
afgebouwd. In 1957, bij gelegenheid van het gouden
bestaansfeest, liep het grootste schip ooit in Limburg gebouwd
van stapel. Het was de tanker Alvracht 16 met een lengte van
59,40 m. Onder grote belangstelling van het publiek vond in de
zomer van 1961 de stapelloop plaats van de Midgard de
grootste sleepboot ooit in Weert gebouwd. Men had voor deze
stapelloop zelfs de hulp van Rijkswaterstaat moeten inroepen
om het waterpeil in het kanaal op te voeren. De succesvolle
stapelloop verwekte een vloedgolf aan de overzijde van het kanaal waarvan honderden 
nieuwsgierigen, waaronder vele zojuist passerende automobilisten, getuigen waren.
DE BOOT VAN SINTERKLAAS OP DE HELLING  OP het ogenblik staat de Arnold van de heer
de Wijs, alhier, op stapel. Deze prachtige boot, die ieder jaar weer opnieuw Sinterklaas veilig in 
Weert brengt, maar onder de naam Spanje, zal met 18 meter worden verlengd en voorzien van een 
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dubbele bodem. In vele Werelddelen en op alle waterwegen van West-Europa varen schepen die op
de Weerter werf gebouwd werden. Zij getuigen allen van het grote vakmanschap de Weerter 
scheepsbouwers en dragen alle hetzelfde onvergankelijk familiestempel. 

37 – De Limburger 12-07-1990 – Hfl. 50.000 boete voor scheepswerf 

Roermond – De economische politierechter in Roermond heeft gisteren de Weerter 
Scheepsbouwmaatschappij veroordeeld tot een geldboete van 50.000 gulden, waarvan 40.000 
gulden voorwaardelijk. Het bedrijf was al 35 jaar niet in het bezit van een hinderwetvergunning. 
Volgens officier van justitie Mr. Eland was het een puinhoop bij het bedrijf in Weert waardoor de 
bodem verontreinigd zou zijn. De firma heeft al die jaren een groot voordeel gehad zonder de 
vergunning.

38 – De Limburger 10-03-1993 – Ber  Daniels (64) werkt halve eeuw op Weerter scheepswerf
       Ik vond het prachtig als ik de Henri Dunant zag. 

Door Luc Smeets. Al op veertienjarige leeftijd ging Ber Daniels (64) aan de slag bij de Weerter 
Scheepsbouw Maatschappij (WSM). Vier jaar lang zou hij klinknagels verhitten. Uit die periode 
dateert de anekdote dat hij op een zomerdag tijdens een pauze de hitte van het smidsvuurtje 
ontvluchtte om een verfrissende koele duik te nemen in de Zuid-Willemsvaart. Ber glimlacht als hij
terugdenkt aan het prille begin van zijn loopbaan. Bijna zeventig menden werkten toendertijd bij de
werf. Tot kort na de tweede wereldoorlog hadden de werknemers het druk met 
reparatiewerkzaamheden. Metalen platen werden met klinknagels vastgeklonken aan de schepen. 
De jonge Ber zorgde ervoor dat de vele werknemers, onder wie zijn vader, van klinknagels werden 
voorzien. Begin jaren vijftig kwam de bouw van schepen bij de Weerter werf  weer langzaam op 
gang. Het bedrijf was al sinds 1907 een N.V. In 1903 had de familie Driessens het bedrijf, dat uit 
de tweede helft van de negentiende eeuw dateert, gekocht.  Bij Bers aantreden zwaaide Frans 
Driessens de septer over de werf. Na de oorlog sleepte het bedrijf een aantal orders in de wacht 
voor de bouw van grote sleepboten bestemd voor de binnenvaart in Polen. In de eerster helft van de
jaren vijftig verlieten een aantal schepen bestemd voor ondiepe rivieren in Laos en Cambodja de 
werf. AFSCHRIJVER Ber kreeg in 1951 verkering met Annie. Vijf jaar later trouwde het paar. Met
hulp van kennissen, familie en vrienden bouwde hij een huis aan de Middelstestraat. Op de werf 
had hij intussen een lascursus afgerond. Het noeste zware werk als nagelverhitter behoorde 
definitief tot het verleden. In 1958 voltooide de Weertenaar met goed gevolg de zesjarige cursus tot
de zogeheten afschrijver. Daarmee begonnen voor hem de mooiste jaren bij de werf. Tot eind jaren 
zestig zou Ber  zijn creativiteit en inventiviteit kunnen botvieren. Als afschrijver had hij iedere 
ochtend samen met een andere afschrijver overleg met de toenmalige directeur Jan Driessens en de 
werkbaas. Aan de hand van gedetailleerde tekeningen maakte Ber van hout een dwarsdoorsnede op
ware grootte van een vrachtschip. In de zogenoemde buigerij werden mede op zij n aanwijzingen 
metalen platen gebogen. De houten raamwerken van het namaakschip fungeerden daarbij als 
voorbeeld. KLAD Begin jaren zeventig kwam de klad in de scheepsbouw. Evenals bij grote 
werven als RVS kampte ook de Weerter werf met een drastische afname van het aantal orders voor 
nieuw te bouwen schepen. Er werden hooguit nog af en toe een paar kleine duwboten gebouwd. 
Begin jaren tachtig vielen er ontslagen. Van de twintig mensen kwamen er twaalf op straat te staan.
Sindsdien heeft Ber slechts sporadisch als afschrijver gewerkt. Af en toe last hij platen aan schepen
die opgelapt worden. Maar doorgaans is hij druk bezig met het persen en snijden van metalen 
platen. Gemiddeld worden ruim veertig schepen jaarlijks op de Weerter werf gerepareerd. Door het
zware werk op de werf kampt Ber al geruime tijd met rugklachten. Toch is hij de voorbije vijftig 
jaar elke dag met plezier naar de werf gegaan. Nee het is lang niet altijd even gemakkelijk geweest 
glimlacht hij. Vroeger moesten we vaker buiten aan de schepen werken terwijl het vroor dat het 
kraakte. Maar daar stonden meer dan genoeg mooie dingen tegenover. Zo vond ik het prachtig als 
ik de Henri Dunant tijdens een rondvaart zag en bedacht hoeveel werk het ons gekost had om de 
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liften in de boot te bouwen. Zo’n zelfde soort gevoel had ik ook met mijn vrouw tijdens een 
excursie naar de Deltawerken ging en een schip zag varen dat bij onze werf was gemaakt. In zijn 
vrije tijd leest Ber regelmatig Schuttevaer, het blad van de Koninklijke Nederlandse 
Scheepvaartvereniging. Verder maakt geregeld kruisbogen voor leden van de kruisboogvereniging 
in de wijk. In zijn hobbyruimte achter het huis is hij dan wekenlang bijna iedere avond in de weer. 
Ber koestert de rust die gepaard gaat met dat ambachtelijk werk. Hij is een man van weinig 
woorden. Slechts zelden zit hij voor de buis. Kwissen,spelletjes en tv-series zijn niet aan hem 
besteed. Het liefst leest hij elke avond. Dat doe ik al vanaf m’n twaalfde. Omdat ik alleen de lagere 
school heb gedaan heb ik zoveel mogelijk gelezen om er iets van op te steken. Het liefst lees ik 
populair-wetenschappelijke boeken. En literatuur. Dikke pillen van Russische schrijvers als Tolstoi
en Tsjechov zijn mijn favorieten.

39 – De Trompetter 29-03-1995 – Laatste schip op Weerter scheepswerf

Weert, Afgelopen Maandag was bij de Weerter Scheepswerf aan de Zuid Willemsvaart het laatste 
schip in reparatie. Daarmee kwam een einde aan een bijna honderdjarige historie, want de Weerter 
Scheepswerf gaat definitief dicht. Dit waren de laatste reparatiewerkzaamheden aan een schip hier 
op de werf aldus directeur Frans Driessens. Er is steeds minder geld voor reparaties aan schepen en
dit is een van de redenen dat wij hebben besloten te stoppen. Op dit moment worden nog wat kleine
werkzaamheden uitgevoerd door enkele medewerkers, zoals het klinken van molenwieken. Op de 
werf liggen twee wieken klaar om vervoerd te worden naar een hoogmolen in de omgeving van 
Kortrijk. In totaal hebben we hier nu zo’n 15 wieken voor allerlei molens vervaardigd.
LOGBOEK De Weerter Scheepswerf heeft een rijke historie. Vier generaties Driessens runden het 
bedrijf. Er werden niet alleen veel reparaties uitgevoerd, maar ook heel wat nieuwe schepen te 
water gelaten. Die vonden hun weg naar alle delen van de wereld. Zo werden er schepen 
vervaardigd voor verkenning op water voor Nigeria, duwboten voor Perzie en Duitsland, een 
sleepboot voor Polen en ga zo maar door. Dit zijn maar enkele orders die in de oude boeken zijn 
terug te vinden, in een van deze boeken kan men ook de jaartallen en namen van de schepen en 
eigenaren terugvinden. Een soort logboek dat hoort bij de historie van de Scheepswerf. Oprichter 
was Joannes Judocus Driessens de overgrootvader van Frans Driessens. Deze werkte vroeger op 
een scheepswerf nabij de stadsbrug. Later verhuisde deze werf naar de huidige locatie.
191 SCHEPEN In het oude boek dat volgens Frans Driessens het tijdperk van 19 november 1907 
tot in 1976 bestrijkt, kan men lezen dat hier in die periode 191 schepen gebouwd werden. Maar 
schepen is een groot woord. Het handelde ook om brugpontons, stoomtrawler, plezierjachten, 
bakken, spitsen, sambreschepen, schokkers en kempenaars. Meteen na de tweede wereldoorlog 
werden er diverse schepen op de Weerter scheepswerf aangevoerd om te repareren. Deze waren 
door de Duitsers in Maasbracht vernield. Op deze wijze leverde de Weerter Scheepswerf een goede
bijdrage aan de wederopbouw
MUSEA Een aantal waardevolle dingen die de Werf nog bezit hebben veel belangstelling bij 
enkele musea in ons land. Zoals de oude smederij met het vele gereedschap en het orderboek dat de
historie beschrijft. Musea die belangstelling hebben getoond zijn het Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam en Rotterdam en het Industriemuseum in Delft 
HET PERSONEELSBESTAND  Als men het personeelsbestand van de werf van een eeuw geleden
tot en met nu vergelijkt dan is er volgens Frans Driessens heel veel veranderd. Vroeger moest een 
grote ijzeren plaat door 8 tot 10 mensen opgetild worden. Tegenwoordig gebeurt datzelfde door een
persoon in een kraan. Er zijn nog twee van zulke kranen aanwezig. In 1913 werkten hier op de werf
nog ruim honderd mensen en in 1950 nog zestig. Maar ook in de scheepsbouw sloeg de 
mechanisatie toe. In 1981 leidde dit tot een vermindering van  zes tot twaalf personeelsleden. Maar 
ook de vermindering van werkzaamheden zette door, zodat er thans nog maar drie mensen 
werkzaam zijn op onze werf. Het besluit tot sluiting viel reeds in oktober 1994. Dit ook in verband 
met de twee economische jaren daarvoor die met verlies werden afgesloten. Ook de strengere 
milieuvoorschriften en extra investeringen speelden een rol bij de beslissing tot sluiting. Zoals de 
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zuivering van spoelwater die een extra investering zou gaan kosten van honderdvijftigduizend 
gulden. Dit is niet meer op te brengen. Het doek is gevallen voor de Weerter  Scheepswerf. 
Schepen zullen er binnenkort niet meer aanleggen. Alleen de oude werkplaats en de hoge muren 
om de werf laten nog even zien hoe het was. Ook zullen de kranen, nu een vertrouwd gezicht langs 
de Zuid-Willemsvaart op korte termijn verdwijnen. Het doek valt voor een stuk Weerter historie 
langs het kanaal. Alleen foto’s en krantenknipsels kunnen in de toekomst nog getuigen hoe de 
Weerter Scheepswerf was.      Tekst Jos Peeters

40 – De Limburger 12-04-1995 – Het verhaal van Frans Driessens directeur Weerter scheepswerf

Het doet me pijn dat dit familiebedrijf dichtgaat.. PASPOORT Naam: Frans Driessens;  Geboren: 
17-3-1944 in Weert; Woonachtig: Weert; Huwelijkse staat: getrouwd met Truus Driessens- Kuiper;
Kinderen: Roel (24) en Ralf (22); Beroep: directeur Weerter Scheepswerf; Bijzonderheden: sluit op
31 mei de poort van de Weerter Scheepswerf.
Natuurlijk doet het me pijn dat de Weerter Scheepswerf op 31 mei dichtgaat. Ik heb bijna dertig 
jaar in dit bedrijf gewerkt waarvan de laatste vijfentwintig jaar als directeur. Ik vond het erg dat ik 
bijna twee weken geleden afscheid heb moeten nemen van twee werknemers van wie er een al 
meer dan vijfentwintig jaar hier heeft gewerkt. Drie maanden daarvoor waren al twee ander 
medewerkers ontslagen. En binnenkort stappen mijn broer Jan en ik op. Mijn broer bekijkt nu of hij
een eenmanszaak kan beginnen die gespecialiseerd is in het op maat snijden van ijzeren platen voor
bedrijven uit de regio. Zelf overweeg ik een technisch adviesbureau te starten, maar die plannen 
moet ik nog eens goed op een rijtje zetten, want voorlopig ben ik hier nog druk bezig met de 
afhandeling van allerlei lopende zaken. Als het een beetje meezit met de verkoop van de inventaris,
spelen we quitte. Probleem is alleen dat voor de verkoop van de grond alles bij elkaar zo’n  
zevenduizend vierkante meter, een schonegrond-verklaring nodig is. Door de teer die hier jarenlang
is vrijgekomen, zitten nogal wat zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in 
de grond. Vroeger was dat niet zo’n probleem, maar nu moet die grond gesaneerd worden. Van 
oudsher is deze werf een familiebedrijf. Mijn vader en opa hebben hier ook al gewerkt. Via hen 
weet ik dat mijn overgrootvader Johannes Driessens in 1897 de werf heeft overgenomen. Mijn opa 
Frans stond in 1907 aan de wieg van de N.V. Weerter Scheepsbouwmaatschappij. Omdat het huis 
van mijn ouders bij de ingang van de werf stond, was ik als kind vaak op en rond het bedrijfsterrein
te vinden. Meestal ging ik dan met vriendjes hutten bouwen en een enkele keer haalden we ook wel
eens kattenkwaad uit. Als tiener hielp ik af en toe ook mee met kleine klusjes, maar meestal was ik 
bezig met dingen voor mezelf. Stond ik bijvoorbeeld achter de draaibank metaal te bewerken om 
die techniek onder de knie te krijgen. Hoewel het niet vanzelfsprekend was dat ik in het bedrijf zou 
gaan werken., is het toch zo gelopen. Na mijn studie aan de HTS  in Eindhoven heb ik eerst nog 
een tijdje bij de metaalgieterij De Globe in Weert gewerkt. In februari 1966 vroeg mijn vader of ik 
hem wilde helpen bij het opstellen van offertes en andere bedrijfskundige werkzaamheden. Kort 
daarop moest ik in militaire dienst, maar een half jaar later ging ik vervroegd uit dienst omdat mijn 
vader was overleden. In het begin was het lang niet altijd even gemakkelijk om m’n draai te 
vinden. Ik was nog jong en als oudste zoon en beoogd opvolger rust er toch een 
verantwoordelijkheid op je schouders. Gelukkig heb ik veel steun gehad aan de hulp en begeleiding
van de toenmalige boekhouder en de werfbaas. Zij hebben me ingewerkt. Er werkten hier toen 
ongeveer twintig mensen. De eerste tien jaar hadden we het nog redelijk druk met de bouw van 
schepen. Er hebben hier toen zes nieuwe schepen de werf verlaten. Daar waren geen Kempenaren 
meer bij. Die zijn hier vooral tussen 1910 en 1925 gebouwd. Karakteristiek voor de Weerter 
Kempenaar was dat hij ongeveer vijftien ton meer laadvermogen had dan de doorsnee Kempenaar, 
omdat de voor- en achterkant niet zo spits toeliepen. Zo;n Kempenaar had een laadvermogen van 
ongeveer 525 ton. Elke keer als ik langs de Zuid-Willemsvaart kom, let ik trouwens nog steeds op 
de naam van het schip om te kijken of het van een klant van ons is. De enkele keer dat dat zo is, 
streelt me dat wel. Vrijwel altijd gaat het dan om schepen die hier een keer naar toe zijn gebracht 
voor onderhoud of reparatiewerkzaamheden. Zo’n grote onderhoudsbeurt, waarbij de romp van het 
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schip van een laag teer wordt voorzien. Dat gebeurt meestal een keer in de drie jaar. De afgelopen 
dertig jaar zijn er langzamerhand steeds minder schepen aangemeerd voor onderhoud. Volgens 
deskundigen zit de economie sinds kort weer in de lift maar ik heb daar  mijn twijfels over. In de 
scheepsbouw zit in elk geval de klad. Sinds begin jaren tachtig is de vrachtprijs voor schippers 
nagenoeg op hetzelfde peil gebleven, terwijl de kosten fiks zijn gestegen. Wat dat aangaat benijd ik
mijn opa. Hij kon begin deze eeuw aan bijna zestig mensen werk verschaffen. In 1910 zijn er 
bijvoorbeeld in een jaar tijd dertien schepen gebouwd. Het moment dat een nieuw schip werd 
gedoopt en in het kanaal schoof zodat het water aan de andere kant meters hoog opspatte, heb ik 
altijd indrukwekkend gevonden. Ik zal nooit vergeten dat ik als puber, toen ik met vrienden op 
vakantie was op de Veluwe, een keer ‘s nachts naar Weert ben gefietst, zodat ik ‘s morgens de 
tewaterlating van een sleepboot kon zien.  Tekst  Luc Smeets . 

(g.a.w. – CV.37) -  luchtfoto KLM. - 3 schepen in aanbouw 1950

( g.a.w. B.1.11 no 153) gemeente archief Weert   (A.1.11)B.1.11 archief w.s.m.  met nummer van het betreffende stuk.
w.s.m.  – Weerter Scheepsbouw Maatschappij
foto's uit: g.a.w.  is gemeente archief Weert met nummer, archief Fr. Driessens, Nijs de Wijs
(g.a.w. k.w 1908-05-30) –  gemeente archief Weert – Kanton Weert met datum van het artikel. 
krantenartikelen genummerd van 1 t/m 40 verzameld door Sjef Driessens
M&R is Maas en Roerbode G.v.L  is Gazet van Limburg –  De Lingot v.d. Kempische Zink Maatschappij en  
De Trompetter
Voor aanvullingen of opmerkingen  p.vanwegberg1@lijbrandt.nl 
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Corumba genoemd naar stad in Brazilië, geladen op zeeschip voor transport naar opdrachtgever.


