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Hoe een onbekende stem een persoonlijk karakter geeft aan de geschiedenis van Schiedam 

en de Gusto. 

De Gusto. Spreek de twee woorden uit in de nabijheid van de wat oudere Schiedammer en ze 

doen een hoop stof opwaaien. Het verhaal van de opkomst en ondergang van het bedrijf geeft een 

groot inzicht in het Schiedam uit die tijd, maar is een reeds bekend verhaal. Dankzij de vondst van 

een serie dagboeken, waarin de schrijver zijn werkzaamheden noteert en omschrijft voor de werf 

Gusto in de jaren 1944 tot en met 1966, kan echter een persoonlijk inzicht verkregen worden in de 

tijd dat Schiedam bekend stond om haar scheepswerven. 

De  scheepsbouw heeft zo’n tachtig jaar Schiedam een gezicht gegeven. De kranen, 

boortorens en schepen in aanbouw waren van verre boven de daken te zien. Vele Schiedammers 

waren werkzaam voor de werven, lid van een aan de werven gelieerde vereniging, zoals een sport- of 

muziekvereniging, of familie van een bij de werven werkzaam persoon. De jongere Schiedammer, 

zoals de schrijver van dit stuk, kent de Gusto en Wilton-Fijenoord alleen van verhalen, maar een duik 

in de geschiedenis van Schiedam toont al snel aan hoe belangrijk deze werven zijn geweest voor de 

stad.  

Een onderdeel van mijn stage voor het gemeentearchief Schiedam was het onderzoek naar 

de identiteit van een onbekende schrijver van tweeënveertig dagboeken, afkomstig van de werf 

Gusto. Één blik in een willekeurig dagboek maakt meteen duidelijk dat het om een werknemer van 

de Gusto gaat. De dagboeken behandelen de periode 1944 tot en met 1966, maar na 1945 missen er 

enkele delen. De boeken vervatten vervolgens het verhaal van de werkzaamheden van de man voor 

de werf weer in het jaar 1950. De opkomst en uiteindelijke ondergang van de werf komen dus niet 

aan bod in deze werken, maar een stukje van de uiterst interessante oorlogsperiode wordt wel 

behandeld.  

Tijdens het inventariseren van de boeken worden er enkele losse stukken gevonden. Deze 

zijn doorgaans tussen de kaft en de voorste of achterste pagina geplaatst. De vondst van enkele 

pasfoto’s uit de jaren zestig toont aan dat het om een reeds op leeftijd zijnde man gaat, mochten 

deze foto’s van de schrijver zijn. Een handgeschreven brief gevonden in een ander dagboek is 

ondertekend met de naam Braad. Deze naam komt later nog een keer terug in de binnenkant van 

een kaft. Enkele uitgeknipte krantenartikelen uit de jaren zestig duiden er op dat de man betrokken 

was bij de zoektocht naar een waardige vervanger. De andere uitgeknipte krantenartikelen lijken een 

uiting van trots te zijn. De artikelen bejubelen het werk van de werf Gusto. Deze artikelen geven 

echter niets weg over de identiteit van de schrijver. De binnenkant van de kaft van meerdere boeken  

geven meerdere namen prijs, waardoor het maar de vraag is of Braad daadwerkelijk de schrijver is.  

De meeste boeken hebben op de beginpagina een vermelding van de in het werk beschreven 

maanden en dagen. Na de werken chronologisch geordend te hebben maak ik een begin met het 

doornemen van de boeken die de jaren 1944-1945 beschrijven. Meteen valt de zakelijke toon op; de 

schrijver geeft vrijwel geen persoonlijke mening en of informatie prijs. De doorsnee omschrijving van 

een werkdag beschrijft het weer, aan welk order- of bouwnummer is gewerkt en andere 

noemenswaardige afwijkende zaken zoals het gebruik en lenen van een machine uit bijvoorbeeld de 

machinehal of de absentie door ziekte van een medewerker. De oorlogsdagboeken kenmerken zich 

door de vele afwijkende gebeurtenissen waarvan melding wordt gemaakt, wat niet zo vreemd is.  
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Zo wordt de term Oberwerftstab meerdere malen genoemd in de stukken uit de Tweede 

Wereldoorlog. Oberwerftstab is de afdeling van de Duitse Kriegsmarine die de bouw en onderhoud 

van schepen controleren, en in de oorlog de taak heeft om niet-Duitse scheepswerven, die werkzaam 

zijn voor de Kriegsmarine, te overzien. Het is bekend dat Gusto en Wilton-Fijenoord beiden aan 

orders van en voor de Duitse bezetter hebben gewerkt, waardoor de aanwezigheid van 

Oberwerftstab logisch is. Luitenant Goroscheroski wordt vaak genoemd en hij lijkt de dienstdoende 

officier van de Oberwerftstab te zijn die de werkzaamheden op de werf overziet. De relatie tussen de 

schrijver en de officier lijkt goed: de Duitse officier neemt het op voor de Nederlandse arbeiders als 

zij in conflict komen met de Duitsers en gaat schappelijk om met de verzoeken van de schrijver om 

voor bijvoorbeeld meer materialen of de teruggave van machines.  

Een hard voorbeeld van de zakelijke toon van de dagboeken wordt gegeven op 25 februari 

1945; de dag dat de vrouw van de schrijver komt te overlijden. De dag nadat zij is gestorven wordt 

zoals elke andere dag omschreven, maar met toevoeging van de korte notitie “Baas v.d. Hout neemt 

mijn werk waar in verband met het overlijden van mijn vrouw”. De details van haar overlijden worden 

niet genoemd. De schrijver vermeldt op de dagen voor haar overlijden dat zijn vrouw ziek is en werkt 

enkele dagen niet om voor haar te zorgen. Hij geeft niet aan dat zij dusdanig ziek is dat gevreesd 

moet worden voor haar leven. Deze dramatische gebeurtenis lijkt om verdere tekst en uitleg te 

vragen, maar deze wordt niet gegeven. Het roept de vraag op of deze dagboeken voor hemzelf 

waren of dat zij voorbestemd waren om in het archief van Gusto te eindigen. Zo ja, zijn er meer 

collecties van dagboeken van leidinggevenden op de werkvloer van Gusto? En zo nee, waarom hield 

deze man zijn werkzaamheden zo nauwkeurig bij en belandden deze na zijn vertrek in het archief?  

De inhoud en zakelijke toon van de boeken verandert echter met het verloop der tijd. Steeds 

vaker geeft de schrijver privé informatie prijs. De schrijver vermeldt de verjaardagen van zijn zonen 

en ene moeder, een toentertijd gebruikelijke aanduiding voor iemands vrouw. Hij is dus hertrouwd in 

de jaren na de oorlog, maar de boeken beslaan niet de jaren 1946 tot en met 1949, waardoor het 

onduidelijk is met wie en wanneer hij is getrouwd. De steevaste benoeming van zijn vrouw met 

moeder helpt de zoektocht om haar identiteit te achterhalen ook niet. In enkele boeken wordt wel 

melding gemaakt van haar verjaardag. Jammer genoeg vermeldt de schrijver nooit zijn eigen 

verjaardag. Één van de latere dagboeken beslaat de reis van de Gusto medewerker naar Mersin, een 

havenstad in Turkije. Voorin staat een uitgebreide contactenlijst en een beknopte omschrijving van 

de werkzaamheden. Hierin wordt de naam Braad wederom vermeldt, waardoor het vermoeden dat 

het hier om de heer Braad gaat steeds sterker wordt.  

Een duik in het archief brengt een loonboek boven water uit de jaren twintig, waarin de 

naam staat van ene A.A. Braad. In de krantenbank op de website van het gemeentearchief Schiedam 

op de naam A.A. Braad geeft meerdere hits: de geboorten van twee jongens,wiens geboortedatums 

corresponderen met de in de boeken vermeldde verjaardagen van de zonen van de schrijver, de 

vermelding van het huwelijk tussen A.A. Braad en C.C. van Potten in 1926, en het overlijden van zijn 

tweede vrouw, J. T. van Geel in 1975. Ook zijn er meerdere artikelen te vinden over de Koninklijke 

onderscheiding voor het veertigjarige dienstverband bij de Gusto van de heer Braad in 1960. Dit 

betekent dat hij in 1920 is begonnen bij de Gusto en, aangezien zijn laatste dagboek uit 1966 dateert, 

is het aannemelijk dat hij tot ergens achter in de zestig voor de Gusto heeft gewerkt, waarna hij met 

pensioen is gegaan. Een verdere zoektocht in het archief brengt naar boven dat Braad in 1900 

geboren is in Vlaardingen en dat zijn eerste vrouw, Cornelia van Potten, in 1901 is geboren. Zijn 
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tweede vrouw, Julia Theodora van Geel, is geboren in 1906. Omdat niet alle gegevens zijn 

vrijgegeven, is het niet zeker wanneer de heer Braad is overleden.  Dat hij reeds is overleden is 

aannemelijk, omdat als hij nog in leven zou zijn hij nu honderddertien is. 

 

 

Een foto van A.A. Braad tijdens de viering van zijn veertigjarig jubileum. Links zijn vrouw J. van Geel. 

 

Al deze informatie tezamen maakt het aannemelijk dat de schrijver A.A. Braad is. Een groep 

oud-medewerkers van de Gusto is actief bezig met het verzamelen en publiceren van oud Gusto 

materiaal. De pasfoto uit de dagboeken is gescand en ge-e-maild naar deze personen en al snel volgt 

de bevestiging dat de persoon op de foto A.A. Braad is. De boeken beschrijven ook enkele werkreizen 

van de heer Braad in de jaren vijftig. Tevens geven zijn dagboeken een goed beeld van de 

veranderende tijden; zaterdagen worden vrije dagen en de vrije tijd wordt met modernere zaken 

ingevuld, zoals winkelen in Rotterdam. De vrije zondag blijft voor Braad een geschikte dag om zijn 

familie op bezoek te krijgen of te bezoeken, te gaan fietsen met zijn jongste zoon of als het weer niet 

meewerkt, een dag thuis te blijven. De latere dagboeken maken melding van kerkbezoeken op 

zondagen, de hernieuwing van de doopbeloften van zijn zoon en andere geloofgerelateerde zaken. 

Een oud-medewerker van Gusto, werkzaam voor de werf vanaf 1943 tot de sluiting in 1978, bevestigt 

het vermoeden dat de heer Braad katholiek was met de woorden “hij was zo’n Roomse, ja”. Het 

onderscheid tussen katholieken en protestanten was nog groot in de jaren vijftig en zestig van de 

twintigste eeuw. Zo is de identiteit van de schrijver op vele vlakken bevestigd: de gezinssituatie en 

data komen overeen, de oud-medewerkers bevestigen dat de man op de foto Braad is en vertellen 

over zijn aanwezigheid op de werkvloer. Een interview met één van zijn twee zonen of kleinkinderen 

zou de zaak waterdicht maken. 

De zoektocht naar de identiteit komt hiermee tot een tevredenstellend einde. Dan blijft over 

de inhoud van de dagboeken, welke vraagt naar verder onderzoek. De rol van de werf Gusto in de 

Tweede Wereldoorlog is een gevoelig onderwerp en wellicht werpen de boeken een nieuw licht op 

de rol en werkzaamheden van de werf Gusto. De dagboeken geven een persoonlijk inzicht in het 

dagelijks leven op de werf en bieden een alsmaar troostelozer beeld van de oorlogsrealiteit. Er zijn 
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twee constanten te ontdekken in het verhaal van Braad en dat zijn dat de goederen, materialen en 

machines van de werf worden geconfisceerd door de Duitsers, en dat er alsmaar minder werk is.  

Later doet ook de schaarste van eten en brandstof zijn intrede. Dit wordt duidelijk gemaakt 

door de notities dat Braad of anderen niet zijn gaan werken zodat ze op zoektocht konden gaan naar 

eten, doorgaans aardappelen die worden gehaald in Flakkee, of bezig waren hout uit de vloer of 

wanden van het bedrijfsterrein te slopen. Dit laatste gebeurde overigens met hulp van de Duitsers; 

ook Goroscheroski en zijn mannen hielpen mee met het bemachtigen van brandbare materialen. 

Honger en kou zijn gezamenlijke vijanden van de Nederlanders en Duitsers op de werf Gusto. De 

werkzaamheden komen aan het eind van 1944 bijna geheel stil te liggen. Braad begint na overleg 

met meneer Simons in maart 1945 te werken aan noodkacheltjes nadat hij in de winter van 1944-

1945 al enkele kachels heeft gemaakt voor de heren Den Heer, Van Heest, Van Schelven, Van Alpen 

en de weduwe Veenendaal.  

Een directe verklaring voor de geringe werkzaamheden wordt niet gegeven, maar de 

indirecte verklaring is op elke pagina te vinden; er is simpelweg geen materiaal meer waarmee 

gewerkt kan worden. IJzer, kolen en cokes zijn schaars. Directe orders om meer boten te bouwen 

worden niet meer gegeven door de Duitsers. Wat resteerde was een vorm van bezigheidstherapie. 

Het dagboek van Braad vermeldt elke dag het volgende:  Banken en gereedschappen ingevet. Dit 

begint op twaalf december 1944. Uiteindelijk zijn Braad en de resterende werklui noodkachels gaan 

maken in maart 1945. De kou heeft Nederland dan niet meer in zijn greep,maar er is nog steeds een 

gebrek aan brandbare materialen waardoor bijvoorbeeld koken een probleem wordt. Het is mogelijk 

dat deze kachels als alternatief kooktoestel dienden. 

 

 

Een noodkachel uit de Tweede Wereldoorlog. 
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Één klus wordt wel verricht in het begin van 1945. De firma Goris, een industriële wasserij 

gelegen aan de Lange Haven, bestelt een stoommachine. Een kraan op de werf wordt hiervoor 

gedemonteerd op verzoek van meneer Van Schelven en op orde van meneer Simons. Dit vindt plaats 

op 16 januari, maar de verzending wordt pas verricht op 17 februari. Pas op 13 maart wordt er weer 

melding gemaakt over de werkzaamheden voor Goris. Braad krijgt dan van meneer Simons de 

opdracht om de machine bedrijfsklaar te maken. De daarop volgende dagen wordt hier aangewerkt, 

maar er doen zich enkele problemen voor. Het eerste probleem is dat er een regulateur nodig is om 

de stoommachine te kunnen laten functioneren, maar er zijn geen regulateurs voorhanden. Simons 

improviseert en besluit uiteindelijk dat de regulateur uit de kleine compound machine op de werf 

Gusto gehaald kan worden. Dit vergt enkele dagen aan arbeid, waarna het volgende probleem zich 

voor doet. De wasserij Goris heeft een nieuwe fundering nodig waarop de machine kan komen te 

staan. Echter is er te weinig stroom waardoor deze order niet uitgevoerd kan worden. Tevens is er 

een grotere riemschijf nodig voor de machine van Goris en een wisselstroom dynamo. Al deze 

problemen worden verholpen door de nog aanwezige machines op de werf te kannibaliseren. 

Uiteindelijk struikelen Braad en Simons bijna over uitbestede werkzaamheden aan Wilton-Fijenoord. 

Deze zijn dusdanig traag met de levering dat Nederland wordt bevrijd voordat Wilton-Fijenoord het 

afkrijgt. Het gehele project in wasserij Goris wordt kort na de bevrijding opgeleverd. 

Opmerkelijk is de neutrale toon vlak voor, op en na 5 mei. De woorden van de heer Braad 

uiten geen vreugde, maar blijven strikt zakelijk. Dit insinueert echter niet dat de heer Braad er foute 

sympathieën op nahield.  Zijn vrouw, de moeder van zijn kind, is recent overleden en waar het een 

ommekeer voor de meesten zal zijn geweest, kan het voor de heer Braad aangevoeld hebben als iets 

wat te laat is gekomen. Omdat er geen persoonlijk inzicht wordt gegeven, maar slechts een uiterst 

feitelijke en zakelijke representatie van de dagelijkse realiteit, is het lastig om hier een oordeel over 

te vellen. De enkele keer dat Braad een mening geeft is op 9 mei. Hij neemt de inventaris op en 

merkt dat het aantal riemen niet klopt. Hij schrijft dat de Duitse wacht deze moeten hebben verkocht 

of geruild. Een andere leuke vermelding op deze dag is het volgende: “er wordt nog steeds op de 

Canadezen gewacht in Schiedam”. Braad heeft zijn dagen niet op de Koemarkt doorgebracht zoals 

vele andere Schiedammers, maar de komst van de Canadezen heeft ook hem bezig gehouden.  

De dagboeken van Braad werpen jammer genoeg geen nieuw licht op de geschiedenis van de 

werf Gusto ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zijn contact met de Duitsers blijft beperkt tot 

lagere officieren, zoals Goroscheroski, en in de jaren 1944 en 1945 werd er niet meer gewerkt aan 

noemenswaardig oorlogsmateriaal, zoals de motorboten die in de eerste jaren van de oorlog zijn 

afgebouwd voor de Duitsers. Hierdoor is de informatie die gegeven wordt over de dagelijkse 

werkzaamheden enigszins teleurstellend. Misschien is dit echter de verkeerde benadering. De 

dagboeken schetsen een beeld van een man die probeert te overleven. En niet alleen hij, maar ook 

zijn omgeving. Er wordt samengewerkt door de mensen op en rondom de werf, en op momenten 

doen zelfs de Duitsers mee. De bitterharde realiteit van de laatste oorlogsmaanden brengt naar 

voren wat de oorlog voor de meesten moet zijn geweest: een tijd van overleven. Enkele personen 

zullen ongetwijfeld hebben geprofiteerd van de situatie, maar prettig zal deze tijd voor de doorsnee 

werknemers van de werf Gusto niet zijn geweest. 


