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E l s s c h o t s  g e d i c h t  ‘ B r i e f ’

We r d  d e  b r i e f  v e r k e e r d  b e z o r g d ?

S j o e r d  B o o m s m a

Willem Elsschot – pseudoniem van Alfons de Ridder – 

schreef in 1934 het gedicht ‘Brief’ dat gebaseerd is op 

zijn ervaringen bij de werf Gusto, Firma  A.F. Smulders 

te Schiedam waar Elsschot van eind 1907 tot in 1911 

gewerkt heeft als hoofd-correspondent. Het is een fel ge-

dicht over ‘een niet met name genoemde persoon’. De 

laatste regel van het gedicht geeft aan met De Beurs en 

Delftse Poort dat we het in Rotterdam moeten situeren. 

Nu weten Elsschotkenners  allemaal dat het gaat over de 

voormalig directeur A.F. Smulders van de werf Gusto. 

Maar is dat zo? Er zijn genoeg gegevens die tot  twijfel 

leiden. In ieder geval zal in dit artikel blijken dat er ten 

aanzien van de relatie tussen A.F. Smulders en Elsschot 

de nodige fouten zijn gemaakt.

De twijfel slaat toe

In het afgelopen jaar heb ik een aantal lezingen over Els-

schot mogen geven en in die lezing – die zich toespitste 

op de Parijse en Rotterdamse levensjaren van de schrijver  

– presenteerde ik ook het gedicht ‘Brief’ met daarnaast ge-

projecteerd een foto van de oude heer A.F. Smulders. Deze 

man, met een lange grijze baard, ziet er tamelijk woest en 

vervaarlijk uit. Geen man om gezellig een pintje mee te 

gaan drinken. Toen ik mijn lezing voor een Rotterdams 

gezelschap moest houden wilde ik  nog wat aanvullende 

informatie over de Rotterdamse jaren verzamelen. Zo 

raadpleegde ik de website van de firma Gusto waar veel 

historische gegevens zijn opgenomen over de werf en de 

familie Smulders. Tot mijn verbazing las ik dat de heer 

A.F. (ook bekend als Guust of Gus) Smulders zich al voor 

1905 terugtrok uit de dagelijkse leiding die hij overdroeg 

aan zijn beide zonen Henri en Frans. De heer Smulders 

had last van reuma en verbleef veelvuldig langere periodes 

in zijn buitenhuis bij Nijmegen en zijn villa Augusta te 

Nice. Op 29 april 1908 is de heer Smulders te Nice over-

leden en wat later begraven in Nijmegen. Het graf van 

A.F. Smulders en zijn echtgenote is nu een rijksmonument.

A.F. Smulders (1838-1908). Utrechts Archief Henri Smulders (1863-1933) geschilderd door Therese 

van Duyl-Schwartze in 1917



W
e

r
d

 d
e

 b
r

ie
f

 v
e

r
k

e
e

r
d

 b
e

z
o

r
g

d
?

 |
 A

C
H

T
E

R
 D

E
 S

C
H

E
R

M
E

N

11

De Ridder heeft tijdens zijn dienstjaren de oude heer 

Smulders dus niet als baas/patroon gehad en hem niet 

of wellicht een of enkele keren gezien. Waarom schreef 

Elsschot dan dit gedicht over A.F. Smulders? 

Het gedicht begint met de regel “Lamme smeerlap met 

je baard”, en ja de heer A.F. Smulders had een vervaar-

lijk uitziende baard, maar zijn zoon Henri had ook een 

baard en zoon Henri heeft De Ridder meerdere keren ge-

zien en gesproken want Henri was zijn baas. Het is dan 

ook waarschijnlijk dat De Ridder bij Henri op het matje 

werd geroepen omdat hij op het werk rookte en dat was 

streng verboden. Ook in Kaas schrijft Elsschot over me-

neer Henri. “Binnen is het privé-kantoor van mijnheer 

Henri, waar niemand anders komt dan Hamer en de 

hoofdingenieur. Als een gewone bediende er ontboden 

wordt, dan komt hij terug met een rooden kop. Na een 

bezoek of drie wordt je gewoonlijk ontslagen”. (p. 53) 

En het verhaal gaat dat De Ridder inderdaad ontslagen 

is, of in ieder geval met de nodige trammelant afscheid 

heeft moeten nemen van de werf Gusto. Warme gevoe-

lens zal Elsschot niet hebben gehad voor meneer Henri.

Elsschot schreef het gedicht ‘Brief’ in 1934. Hij was 

toen al 23 jaar weg bij Gusto. Waarom zo veel jaren 

later een gedicht over zijn baas? De felheid van het ge-

dicht – sommigen noemen het dan ook een scheldge-

dicht – geeft aan dat het Elsschot nog steeds  behoorlijk 

bezighield en dat zijn verontwaardiging nog zo sterk 

was alsof hij het gisteren had meegemaakt. Was dat 

verontwaardiging over zijn ontslag, of was dat veront-

waardiging over het gedrag van de man met de baard? 

Over ontslag wordt in het gedicht wel gesproken, maar 

dan gaat het over Stein die ontslagen werd, en Elsschot 

heeft nergens het pseudoniem Stein voor zichzelf ge-

bruikt. Het gedicht is dus een aanklacht tegen het ge-

drag van Smulders; maar welke, de oude heer A.F. of 

zijn zoon Henri?

Henri Smulders overleed op 9 november 1933 en vlak 

daarna (december of begin januari) schreef Elsschot het 

gedicht. Het is zeer waarschijnlijk dat Elsschot heeft ge-

hoord of gelezen over het overlijden van Henri. Dat zal 

zijn herinneringen aan de werf Gusto zeker naar boven 

hebben gehaald. Maar ook al is de aanleiding voor het 

gedicht de dood van Henri Smulders, dan geeft dat  niet 

de zekerheid dat het gedicht ook over hem gaat. Trou-

wens Elsschot schreef in 1933 zijn boek Kaas en dat is 

voor een gedeelte gebaseerd op zijn ervaringen bij de 

werf Gusto; dus dat is ook een goede reden om te veron-

derstellen dat zijn herinneringen aan de heren Smulders 

weer in alle felheid naar voren zijn gekomen. Maar zoals 

gezegd komt in Kaas alleen  de persoon Henri Smulders 

naar voren.

Vic van de Reijt schrijft in de biografie van Elsschot: “De 

Ridders getuigschrift van Werf Gusto is in twee versies 

overgeleverd, een in het Frans en een in het Engels, beide 

ondertekend door A.F. Smulders. Omgekeerd leverde De 

Ridder ook een getuigschrift aan Smulders af, maar die 

was toen al lang overleden. In 1934 herdacht Willem 

Elsschot hem met het gedicht ’Brief’. (p. 74)

En hier komt iets zeer merkwaardigs naar voren. Die 

getuigschriften zijn zeer bekend en werden ook in me-

nig artikel of boek afgedrukt. En inderdaad staat daar 

de handtekening van A.F. Smulders onder. De getuig-

schriften werden beide op 5 september 1911 opgemaakt. 

Maar de heer A.F. Smulders was al in 1908 overleden. 

Hoe komt zijn handtekening onder die getuigschriften?  

Daar is maar één verklaring voor, aangedragen door 

mijn echtgenote. De ondertekening WERF GUSTO met 

de handtekening moet een stempel zijn. Peter de Bruijn 

onderschrijft in een aan mij verstuurde mail de veronder-

stelling dat het hier om een firmastempel gaat.

Op de kopieën die in boeken en tijdschriften zijn ver-

schenen is dat niet helemaal duidelijk of de handteke-

ning een stempel is. WERF GUSTO is zeker een stempel, 

maar of de handtekening van Smulders dat ook is kan 

zeker op het originele exemplaar  van het getuigschrift 

definitief worden vastgesteld. En zowaar, Cyriel Van Til-

borgh is het origineel gaan bekijken en hij schrijft mij: 

“Ik ben gaan kijken naar de originele brief van Gusto en 

de omslag, want die is ook bewaard. Ik ben er echt van 

overtuigd dat de handtekening van Smulders een stempel 

is. Wordt mede afgeleid door het feit dat de omslag met 
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een andere kleur inkt is geschreven.”

Het blijft echter merkwaardig dat de werf Gusto 1n 

1911 een stempel gebruikt van A.F. Smulders die al drie 

jaar daarvoor is overleden. 

De relatie Smulders en Elsschot

In de biografie door Jan van Hattem – Willem Elsschot. 

Mythes bij het leven – staan  diverse fouten dan wel twij-

felachtige uitspraken betreffende de relatie De Ridder en 

A.F. Smulders.

· Zijn [Elsschot] gewoonte om met het werkvolk mee 

de masten in te klimmen werd door zijn baas bij Werf 

Gusto, A.F. Smulders, niet langer getolereerd. (p. 8) 

· Door zijn werk [in Parijs bij de Bustos] had Fons de 

werfeigenaar A.F. Smulders leren kennen, die hem ge-

imponeerd door zijn talenkennis en de contacten met 

Bustos een baan als chef-correspondent op de werf 

Gusto in Schiedam aanbood. (p. 70)  

 Dat De Ridder A.F. Smulders ontmoet heeft zou kun-

nen, al trok de heer A.F. Smulders zich al eind ne-

gentiende eeuw terug uit de dagelijkse leiding – dus 

nog voor de Parijse periode van De Ridder – en zijn 

beide zoons Henri en Frans waren directeur. Het is 

ook Henri die De Ridder heeft aangenomen en  even-

eens de brief naar Parijs schreef waarin hij De Ridder 

vroeg om te solliciteren.

· In het personenregister komt ook A.F. Smulders voor 

met achter zijn naam 1838-1914.

 Zoals hierboven vermeld is Smulders al in 1908 over-

leden. Toen ik Peter de Bruijn benaderde over mijn 

ontdekking wilde hij dat eerst niet geloven en stelde 

“volgens mij is A.F. Smulders in 1914 overleden”. 

Hoe komt die datum van 1914 naar voren? Wie heeft die 

fout gemaakt? Er is nog een bron waarin deze verkeerde 

datum wordt vermeld. Het betreft de doctoraal scriptie 

van Bert Smit uit 1987 die mij zeer bereidwillig door 

Peter de Bruijn werd toegestuurd. Smit meldt: “Met de 

grootvader van Henri, de in 1914 te Nice overleden A.F. 

Smulders, moest Elsschot nog afrekenen.” (p. 45). Ligt 

hier de bron van de foute datum? Wellicht weet Vic van 

de Reijt meer want Bert Smit heeft dankbaar gebruik- 

gemaakt van de adviezen van Van de Reijt. 

De scriptie brengt nog een aantal interessante gegevens 

naar voren. Smit heeft namelijk o.a. gesproken met Hen-

ri Smulders, de zoon van Frans – dus daarom staat er in 

het bovenvermelde citaat dat A.F. de grootvader was van 

Henri – en enkele kinderen van medewerkers die begin 

20ste eeuw bij de werf Gusto werkten. 

Enkele citaten uit deze scriptie:

· “Zoon Walter kon zich de namen Hamer en Henri 

nog wel herinneren .” (p. 39) Of Walter de naam van 

Guust Smulders kende is helaas niet vermeld.

· “Gus Smulders voerde als een typisch negentiende-

eeuwse patriarch het bewind over de ongeveer 900 

personeelsleden; “….een soort kruising tussen Daniel 

Fogerty en James Onedin. Hij paarde groot technisch 

inzicht aan niets of niemand ontziende zakelijkheid. 

Smulders ging over lijken als hij zijn machines maar 

kon bouwen”. Smit citeert hier de zoon van een oud-

medewerker van Gusto. Deze zoon – op het moment 

van interviewen 74 jaar – hoorde ook het verhaal 

over Stein van zijn vader; “Die Stein was werkmees-

ter van de machinebouw. Een razend knappe man 

was dat. Op een keer  toen hij een nieuwe machine 

had gebouwd kwam de oude Smulders in de fabriek 

en vroeg hem het ding te laten draaien. Het antwoord 

van Stein: “Dan had je gisteren moeten komen, toen 

liep ’t ie”. Zo was Stein. Je begrijpt dat hij meteen 

kon inpakken”. Nu nog wordt er met eerbied, maar 

vooral ontzag over Gus gesproken: “Als je dit heilig-

dom [de directiekamer] mocht betreden voelde je wel 

de geest om je heen wat Guus geweest moest zijn”. 

(p. 44-45)

Schilderij van A.F. Smulders
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 Dat Stein er gewerkt heeft lijkt dus wel zeker, maar 

is het wel zeker of  ‘de oude Smulders’ daadwerkelijk 

Guust was? In de volgende zin wordt dat namelijk weer 

ontkracht omdat er gesproken wordt over ‘de geest van 

Guus’. Dat die indruk ontstond is begrijpelijk want er 

hing een manshoog portret van A.F. Smulders in de di-

rectiekamer.

De handtekening onder het getuigschrift en de verkeerde 

sterfdatum van A.F. Smulders hebben  velen op het ver-

keerde been gezet. Niet alleen Jan van Hattem, maar in 

vele publicaties wordt geschreven dat A.F. Smulders de 

patroon/directeur was van De Ridder. Is deze fout nog te 

lijmen?  

Elsschot over Smulders

Elsschot heeft zowel in Kaas als in Het Been de General 

Marine and Shipbuilding Company  – en dat is dus de werf 

Gusto – ten tonele gevoerd. Hiervoor is al aandacht gege-

ven aan Kaas waarin directeur Henri tot tweemaal met 

naam en al wordt genoemd. 

Het Been begint met een bezoek aan The General Marine 

and Shipbuilding Company  en vormt daarmee een aan-

sluiting op Kaas.  Als Boorman zich aanmeldt bij de poort 

ziet hij Laarmans: “Jawel, antwoordde hij op mijn zwij-

gend vragen. Ik speel hier correspondent… wie moet je? 

Meneer Henry? Goed zo. Tot straks Vader.” (p.  179) en 

even verder op. “Heb je aan onze luizige mijnheer Henry 

wat kunnen verpassen, beste kerel.” En dat woord luizig 

komt ook voor in het gedicht ‘Brief’. Toevallig?  

Elsschot schrijft in Kaas en Het Been dus wel over Henri 

en niet over Guust. Heeft Elsschot Guust wel gekend? In 

het boek Nederlandse Ondernemers 1850-1950 Deel IV is 

een hoofdstuk over de familie Smulders opgenomen; ge-

schreven door de heer W.H.P.M. van Hooff. Deze schrijft: 

“Twee van Guusts zonen, Henri en Frans nemen eind ne-

gentiende eeuw (dus al ver voor 1905) de dagelijkse leiding 

op zich. In 1900 wordt dit formeel vastgelegd, waarbij nog 

een vierde anonieme persoon is betrokken. Onder beheer 

van Henri en Frans vindt in 1904 en 05 de verplaatsing van 

de hoofdzetel van het bedrijf naar Schiedam plaats, waar 

een geheel nieuw bedrijf tot stand komt.” Gezien deze fei-

ten, de ziekte van Guust en zijn lange verblijven in zijn bui-

tenhuizen in Nijmegen en Nice zal Guust toch maar weinig 

in Schiedam op de werf zijn geweest. Ja, bij de feestelijke 

opening van de werf in 1905 was hij erbij (zie foto), maar 

actieve betrokkenheid bij de leiding en zodoende ook con-

tacten met Elsschot lijken zeer onwaarschijnlijk.

Nu had Elsschot ook voor zijn actieve diensttijd bij Gusto 

contact met de werf. Via het bureau van de Bustos zijn er 

schepen voor Argentinië besteld bij de werf. De Bustos in 

gezelschap van De Ridder die als tolk kon optreden, is ze-

ker op bezoek geweest om de voortgang te controleren. Of 

bij deze bezoeken – die in de periode van september 1906 

tot december 1907 moeten hebben plaatsgevonden – de 

heer A.F. Smulders aanwezig was lijkt ook weer onwaar-

schijnlijk, omdat hij al eerder zich had teruggetrokken uit 

de dagelijkse leiding en langere periodes in zijn buitenhui-

zen verbleef.

Waarom is dan de gedachte bij allen opgekomen dat het 

Gasten bij de opening van de werf Gusto in 1905. Midden A.F. met naast hem zijn zoons Frans (links op de foto) en 

Henri (rechts op de foto). Naast Henri staat ir. Dresselhuijs.
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gedicht over Guust gaat? Heeft Elsschot dat zelf verteld? 

In zijn brieven aan Greshoff, die hij vooraf inzage gaf in 

het gedicht ‘Brief’, wordt daarover niets gezegd. Ook in 

andere publicaties ben ik geen uitspraken van Elsschot 

tegengekomen die hierover meer duidelijkheid geven. Du 

Perron die het conceptgedicht ook onder ogen krijgt vindt 

het gedicht over de ‘naamloze baarddrager’ maar niks. Hij 

vindt het meer een gedicht à la Speenhoff.

Laten we nog even de heren Guust en Henri beschouwen. 

Als bron neem ik weer het Ondernemershandboek van 

Van Hooff. 

Guust Smulders heeft het bedrijf opgericht en groot ge-

maakt. Via Den Bosch, Utrecht en Slikkerveer is het bedrijf 

uiteindelijk in Schiedam terechtgekomen. Guust was een 

zeer opvallende, karakteristieke man. Van Hooff schrijft: 

“Over de sociale betrokkenheid [van Guust] is niets be-

kend, maar men mag vermoeden dat zijn zonen en broers 

hun anti-vakbondshouding niet van een vreemde hebben. 

Smulders lijkt het type van een patriarchaal werkgever dat 

als een goede huisvader zijn gezin bestiert naar eigen goed-

dunken en waarbij de kinderen – lees werklieden – respect 

en dankbaarheid verschuldigd zijn.” En even verder: “Het 

is onduidelijk in hoeverre de relatief beperkte sociale voor-

zieningen van invloed zijn op het beeld van Guust Smul-

ders”.

Van Hooff vermeldt daarna wel de kritische werknemer 

Elsschot en zijn gedicht ‘Brief’, maar vermeldt daarbij ook 

dat Elsschot Guust nooit meegemaakt heeft als werkgever. 

(p. 371)

Over de zonen van Guust zegt Van Hooff: “Als werkge-

vers krijgen de broers met de opkomende vakbonden te 

maken, een confrontatie die zij als ouderwetse patriarchen 

oplossen: wie niet voor mij is….. In 1909 ontslaat direc-

teur Smulders de secretaris en voorzitter  van de plaatse-

lijke sociaaldemocratische metaalbewerkersbond.”

Zowel voor Guust als voor de zonen is het patriarchale 

gedrag kenmerkend, waarbij zij weinig mededogen heb-

ben met hun personeel.

Welke Smulders wordt herdacht in ‘Brief’?

De vraag over welke Smulders het gedicht gaat moet nog 

beantwoord worden.  Dat Elsschot uit eigen ervaringen 

de heer A.F. Smulders ‘vereerd’ met dit gedicht is zeer on-

waarschijnlijk. Zeker zullen er in zijn tijd bij Gusto vele 

verhalen over Guust – toch de oprichter van het bedrijf 

en een zeer karakteristiek persoon – zijn opgehaald door 

medewerkers. Daar staat tegenover dat de contacten die 

De Ridder met Henri heeft gehad niet  positief zijn ge-

weest. Het incident met het roken en de trammelant bij 

het vertrek van De Ridder bij de werf dan wel zijn ontslag 

zijn voorbeelden die bij hem  zeer negatief moeten hebben 

gewerkt. 

Laten we het gedicht  voor zichzelf spreken.

Brief

Lamme smeerlap, met je baard, 

dor van geest maar dicht behaard, 

die ons daar stond aan te staren 

of wij huursoldaten waren. 

’k Weet nog alles, luizig dier, 

ook al zit je ver van hier, 

teruggetrokken en stokoud 

in een blokhuis vol met goud. 

Dat je er Stein hebt uitgetrapt 

nadat hij je had verklapt 

hoe je schatten kon verdienen 

met den bouw van zijn machinen. 

 

Hoe je Berends in de stront 

hebt gewreven, als een hond, 

toen hij ’t boekjaar niet kon sluiten 

door die fout van zeven duiten. 

Zowel Guust als Henri had een baard. Zowel Guust als 

Henri zag het personeel als ‘huursoldaten’.

Henri is door Elsschot als luizig omschreven in  

Het Been. Ver van hier kan zowel op Guust als Henri 

slaan1).

Stein heeft bestaan en het verhaal blijkt te kloppen, 

maar de toeschrijving aan ‘de oude Smulders’ is weinig 

specifiek.

Berends heeft echt bestaan, al was zijn echte naam 

Barends. Wanneer en onder welke Smulders dit gebeurd 

is, is onduidelijk.
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1) Guust heeft zijn laatste levensjaren doorgebracht in 

buitenhuizen te Nijmegen en Nice. Henri woonde de 

laatste jaren van zijn leven in Parijs.

Als we alles op een rijtje zitten zijn er vier  mogelijkheden:

1. De verhalen over de heer A.F. Smulders waren de in-

spiratiebron voor Elsschot

2. De eigen ervaringen van De Ridder en zijn contac-

ten met Henri Smulders waren aanleiding om zich op 

deze wijze te wreken

3. Elsschot heeft het gedicht geschreven primair vanuit 

zijn afkeer van het kapitalisme en het gedrag van de 

hogere klasse ten opzichte van de werklieden

4. Een combinatie van bovengenoemde mogelijkheden

Als we uitgaan van de persoonlijke gevoelens van Els-

schot ten aanzien van zijn werkgever lijkt mogelijkheid 2 

het meest waarschijnlijk, en dat wordt bevestigd door de 

boeken Kaas en Het Been. Ook in een brief van Elsschot 

aan Greshoff (brief van 15-1-1934) staat een verwijzing 

die hier van belang is. “Het deed mij genoegen dat jul-

lie allen iets voelen voor die ‘Brief’. Er is nog een stroof 

bijgekomen. Daarom zend ik je de nieuwe tekst. Daar ik 

die stumperds van halfwassen (er waren er veel) werke-

lijk nog dikwijls in gedachten terug zie kan ik niet nala-

ten er de stroof nog bij te zetten.” Elsschot verwijst hier 

dus naar zijn persoonlijke ervaring en die is verbonden 

met de persoon van Henri.  In het boek Brieven wijzen 

de auteurs bij deze brief erop dat het gedicht ‘Brief’ over 

A.F. Smulders gaat (p.150).

Als we uitgaan wat het mededogen van Elsschot is ten 

aanzien van de onderdrukte werkende klasse dan maakt 

mogelijkheid 1 een iets grotere kans dan 2. 

 Hoe die halfwas, smal en bleek,

Van zijn gulden in de week

Vijftig centen af zag roomen,

Want hij was te laat gekomen

’k Weet het nog, zoals je ziet, 

maar ik snap vandaag nog niet 

hoe die negen duizend koppen 

dat zo lijdzaam bleven kroppen. 

 

Had een flinke delegatie, 

na ’t verwerpen van je gratie 

je maar even beet gepakt, 

even op den vloer gesmakt, 

 

je dien baard eens afgeschoren, 

met of zonder je twee oren, 

je die broek eens afgedaan 

om je voor je kont te slaan. 

 

Maar al is het niet gebeurd, 

uitgesteld is niet verbeurd. 

Wij staan klaar om ons te wreken 

zonder je den nek te breken. 

 

Want komt ooit de rode tijd 

door je slaven lang verbeid, 

vóór nog dat je met je botten 

bent gedolven, om te rotten, 

 

dan word jij benoemd per se 

om de piesbak en de plee 

schoon te maken als het hoort 

in de Beurs of Delftse Poort. 

Antwerpen 1934.

Vijftig cent is een dichterlijke overdrijving. In 

werkelijkheid werd bij iedereen die te laat kwam 

vijftien cent ingehouden.

Negenduizend is een dichterlijke overdrijving. Het 

waren er negenhonderd.

Wat is hier de betekenis van ‘het verwerpen van je 

gratie’?

Hier komt de houding voor de verdrukten die Elsschot 

meermalen toonde goed tot uiting.

De sympathie van Elsschot voor socialisme en 

communisme. Zowel Guust als Henri was bij het 

schrijven van het gedicht al begraven
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Mogelijkheid 3 speelt zeker een rol. Elsschot heeft meer 

gedichten en teksten geschreven die zijn afkeer van het 

kapitalisme en zijn mededogen met onderdrukten naar 

voren brengen.

Er is nog een aspect dat mij opvalt. Over het algemeen is 

Elsschot niet te beroerd om personen met naam – en een 

enkele keer een schuilnaam – te benoemen. Waarom doet 

hij dat in ‘Brief’ niet? Als dat door Elsschot bewust is 

gedaan lijkt mogelijkheid 3 het meest waarschijnlijk. De 

onvrede over zijn werkgever Gusto en de rol van direc-

teuren die klerken en werkvolk als vuil behandelen waren 

de gevoelens van Elsschot. Dat hij die gevoelens inkleur-

de met werkelijke voorvallen is de keuze van de dichter. 

Dat de Rotterdamse tijd niet alleen maar positief werd 

beoordeeld  door Elsschot – zie hiervoor de verklaring 

van Elsschot bij zijn lezing in de bibliotheek van Rotter-

dam in 1939 – blijkt ook  uit het interview dat Adriaan 

van der Veen in 1957 met hem had. Van der Veen vroeg 

of hij nog wel eens aan zijn Rotterdamse tijd terugdacht. 

“Elsschot keek me verbaasd aan en met die onvermin-

derde intensiteit in zijn stem, met iets moorddadig in het 

zachte en enigszins schorre voordragen, citeerde hij…

Lamme smeerlap ....” Dat geeft toch ook weer aan dat 

de eigen ervaringen van De Ridder bij Gusto met Henri 

Smulders doorslaggevend zijn geweest. Op grond van 

mijn bevindingen concludeer ik dat de heer A.F. Smul-

ders nooit de directe patroon van De Ridder is geweest en 

dat het zeer onwaarschijnlijk is dat zij elkaar persoonlijk 

ontmoet hebben. Elsschot heeft zijn werk bij Gusto niet 

als positief ervaren en het gedrag van zoon Henri heeft 

daar zeker aan bijgedragen. Ik durf niet met honderd 

procent zekerheid te zeggen dat de ‘Lamme smeerlap met 

de baard’ betrekking heeft op Henri Smulders, maar op 

grond van de hierboven gegeven feiten en overwegingen 

lijkt dat mij waarschijnlijker dan dat het gedicht over 

Guust Smulders gaat.

Bijlage

Enkele jaren uit de geschiedenis van Gusto vh A.F. Smulders

Bron website Gusto (http://werf-gusto.com/?page_id=6759)

1896 · Zoon Frans Smulders doet zijn intrede in het bedrijf van zijn vader.

1897
· In totaal 850 personeelsleden in dienst.

· In die tijd was A.F. Smulders al niet meer betrokken bij de dagelijkse leiding van het bedrijf.

± 1899
· A.F. Smulders geplaagd door reuma, koopt een buitenhuis in Nice (F) om daar de winters door te 

brengen.

1900
· Zijn zoons Henri en Frans Smulders nemen de dagelijkse leiding over van de bedrijven van A.F. 

Smulders.
1901 · Aankoop grond voor werf in Schiedam.
1903 · Begin opbouwen hal 1&2 op de toekomstige Werf ‘Gusto’.

1904
· A.F. Smulders koopt een villa in Nijmegen en brengt daar de zomers door.

· Henri en Frans Smulders gaan naar Schiedam.

1905

· 1 juni feestelijke opening van Werf Gusto met een diner en rondvaarten.

· Na opening van Werf Gusto in Schiedam gaat de vestiging in Slikkerveer dicht.

· A.F. Smulders treedt terug als directeur van Canoy & Herfkens in Tegelen en wordt President 

Commissaris. Zijn zoon Piet Smulders wordt directeur.

· In het begin van het jaar werken er al 100 werklieden in Schiedam.

· In juni wordt begin gemaakt met overplaatsing van 400-500 werklieden van Slikkerveer naar 

Schiedam

· Er wordt een begin gemaakt met het gefaseerd overplaatsen van werklieden (800) uit Utrecht naar 

Schiedam.

· In november loopt het eerste schip van de helling.
1906 · In dienst bij A.F. Smulders de heer Laubeuf, voormalig ingenieur van de Franse Marine. Laubeuf 

stuurde een nieuwe afdeling aan bij A.F. Smulders, die zich bezighield met de ontwikkeling van 

“onderzeesche marinevaartuigen”.

1907

· 900 personeelsleden in Schiedam en

· 300 in Grace-Berleur (B).

· Henri Smulders verwerft octrooi op lanceerinrichting voor torpedo’s in onderzeeërs.
1908 · Overlijden van A.F. Smulders.
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Sjoerd Boomsma (1943) was jarenlang werkzaam als adviseur in marketing en kwaliteitszorg in dienstverlening. 

Hij heeft over deze onderwerpen diverse boeken en artikelen  geschreven. Het boek Kwaliteitszorg in dienst-

verlening, in 1986 uitgegeven door Kluwer,  wordt tot de dag van vandaag nog op hogescholen als verplichte 

lesstof gebruikt. Door zijn werk is hij ook in contact gekomen met Cyriel Van Tilborgh die hem  enthousiast 

maakte voor het WEG. Elsschot was geen onbekende, maar door het WEG en eigen aankopen neemt Elsschot 

nu een ruime plaats in in zijn boekenkast. Ook verzorgde hij diverse lezingen over Elsschot:  ‘Een Vlaming in 

Parijs en Rotterdam’. Naast lezingen heeft hij les gegeven aan hogescholen en universiteiten in zowel Nederland 

als België. Na zijn pensionering  is hij vooral bezig met lesgeven, lezen, reizen, tuinieren en golfen.
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