
Namen van RDM-collega’s 
 
Zelfs nu (in 2007, na ongeveer 50 jaar en voor het beginnen aan deze website), herinner ik me nog vele namen van 
mijn toenmalige chefs en collega’s op de “Tekenkamer Scheepsbouw”: 

H. Baas 
M. de Bakker, ontwerpafdeling 
Bertus Besterveld, tekende prachtige revisieplannen, lid muziekver. “Dockyard”, overleden in 1987 
Bijl (hield ook de RDM-bouwlijsten bij) 
van Beukelen, chef tekenkamer  
Ser Dahrs, stond twee tafels voor me op de tekenkamer 
Ir. A. Dassen, hoofd ontwerpafdeling, overleden in 1975. 
Teun van Dolder, later naar L.R. in Rotterdam, kort na zijn pensionering overleden 
Fernhout 
Henk Gelderblom 
C.C. (Cees) Glansdorp, HTS-stagiere, later collega TU Delft  
Hulshof, kwam uit Hengelo of Enschede. 
Klos 
W. de Koning, ontwerpafdeling 
W.H. (Wim) Olthoff, groepsleider tekenkamer, overleden op 12 december 1999 
F.V.J. Pollé, sous-chef tekenkamer 
F.A.J.B. Schoemaker (voor wie ik vaak Sallands roggebrood meebracht) 
Aad Sitton, later naar KM in Den Haag 
Joost van Sliedregt, later president-directeur van IHC 
J. Stam, archiefbediende 
Ir. H.W. (Wim) Stapel, Hoofdingenieur Scheepsbouw, overleden op 2 juli 2010 
Stolk (deed in de lunchpauze vaak een “tukje” onder zijn tekentafel) 
Stolp (een 65-plusser, reed in een Messerschmidt drie-wieler auto) 
Wim van Tilburg, mijn achterbuurman op de tekenkamer 
Valkenburg  
J. (Jaap) Vermeer 
Villerius 
Jaap de Waal, later collega TU Delft 
W. (Wim) van Wijngaarden, mijn voorbuurman op de tekenkamer 
A.P. (Ton) de Zwaan, later collega TU Delft, overleden in 1992. 

 
Uit het grote RDM-bedrijf buiten de tekenkamer, herinner ik me nog maar enkele namen: 
 W.C. Beugelink, bedrijfsleider Nieuwbouw-Binnen 

A. Boele, hoofdbaas in de Scheepsbouwloods 
A.M. (Toon) Eijkhout, ijzerwerker, werkte ‘s zaterdags in een kledingzaak in Charlois 
J.A. Jonker, bedrijfleider Nieuwbouw-Buiten, indertijd een zéér dominante leider 
Ir. A. Knape, directeur RDM, overleden in 1962 
van Pelt, ijzerwerker, van wie ik rond 1960 een "Zündapp-motorfiets" overgenomen heb 
Ir. K. van der Pols, directeur RDM, ook voorzitter VVD-Rotterdam, overleden op 24 januari 1995 
Leo Schaeffer, vriend en medewerker in de machinefabriek 
Evert van der Schee, ijzerwerker, was ook aktief in vakbondswerk, e.d.  
W. Veldhoen, ijzerwerkersbaas in de Scheepsbouwloods 
Frans Verlaan, ijzerwerkersmaat, later collega TU Delft 
en ijzerwerker/afschrijver Piet …..., wiens maat ik was in de Scheepsbouwloods. 

 
Mijn RDM-nummer op de werf was indertijd 1313, maar ik ben er - ondanks dit dubbele ongeluksgetal - nooit 
ongelukkig geweest. Integendeel! 


