
 

 

 

 

Digitaal Museum GustoMSC 

 

Naast persoonlijke herinneringen, foto’s, tekeningen, modellen en soms nog echte schepen en 

andere producten bezitten (oud-)werknemers van GustoMSC of hun familieleden ook nog een niet 

erg groot aantal memorabilia in de vorm van dingen. 

Dit geschrift beoogt deze dingen vast te leggen waar mogelijk samen met een kleine toelichting. 

 

 

Samenstelling is begonnen door Bart Boon in april 2016, maar wordt hopelijk aangevuld door 

anderen.  



 

Balansboek Firma A.F. Smulders 1900-1909 
Eigendom: R. Smulders 

   
Het Balansboek bevat voor de (Nederlandse) Firma A.F. Smulders te Rotterdam en elk van haar 

onderdelen, de bedrijven in Utrecht, Slikkerveer en Schiedam voor de jaren 1900 t/m 1909 de balans 

en de winst- en verliesrekening. Regelmatig komt de post Geheimrekening voor. Dit was in die tijd 

een gebruikelijke post in de financiële stukken (zie bijvoorbeeld J. Hagers: Het geheimboekhouden 

uitgegeven 1897 

http://imagebase.ubvu.vu.nl/utils/getdownloaditem/collection/nib/id/554/filename/565.pdf/mapst

o/pdf/type/singleitem), maar het maakt de interpretatie nu wel wat moeilijker. 

 

 
Administratie van de Werf Gusto kort na de opening van de werf in 1905. Mogelijk ligt ook dit 

balansboek op het voorste bureau. 

(Gemeentearchief Schiedam NL-Sdm_386_9013_006)  

http://imagebase.ubvu.vu.nl/utils/getdownloaditem/collection/nib/id/554/filename/565.pdf/mapsto/pdf/type/singleitem
http://imagebase.ubvu.vu.nl/utils/getdownloaditem/collection/nib/id/554/filename/565.pdf/mapsto/pdf/type/singleitem


Schaalstok met opdruk Werf Gusto (geschat rond 1920) 
 

Eigendom J.A. van Santen 

 

 

 
 

Deze liniaal van 50 cm meetlengte gebruikt twee schalen, nl. 1:96 en 1:24. Daarbij worden 

dan wel meters aangegeven. De lengtes zijn dan 48 respectievelijk 12 meter. Deze schalen 

stammen nog van de vroegere tekeningen die gebruik maakten van Imperial scales: 1:96 was 
1⁄8"=1'-0" en 1:24 was ½"=1'-0". Nog lang werden in de scheepsbouw de schalen 1:96 en 1:24 

gebruikt, hoewel men in het meten al metrieke maten gebruikte. 

Het is niet bekend wanneer de Werf Gusto is overgestapt naar het gebruik van de nu 

gebruikelijke schalen als 1:100 en 1:25.  



 

Stempel voor visitekaartje Frans Smulders (rond 1921) 
Eigendom: J.A. van Santen 

 

Stempel voor naamkaartje van Frans Smulders (1871-1936). Hij was de jongste zoon van de oprichter 

van het bedrijf A.F. Smulders. In de jaren ’90 van de 19e eeuw namen zijn oudste broer Henri en 

Frans geleidelijk de leiding over het bedrijf over van hun vader wiens gezondheid vanwege zijn 

leeftijd achteruit ging. Aanvankelijk was Henri de eerste van de twee, later werd Frans dat. In de 

jaren ’20 en aanvang ‘30 was hij algemeen directeur en het belangrijkste gezicht van het bedrijf naar 

buiten. In 1921 ging hij wonen in Huize Beekhage aan de Carnegielaan 5 in Den Haag. In 1929 na de 

ineenstorting van de beurs in New York heeft hij dit huis verkocht. Later is hier de pauselijke nuntius 

gevestigd. 

Het stempel is door Joost A. van Santen gevonden in een afvalbak bij SBM. 

 

 

 

Carnegielaan 5, Den Haag; later pauselijke nuntiatuur 



(www.nvmmakelaars.nl/?p=details&un=56) 

Sigarendoos t.g.v. 25-jarig jubileum N.W. Conijn (1936) 
 

Eigendom: J. Meeuse 

 
 

Eigendom: J.A. van Santen 

 
 

In 1936 was de directeur N.W. Conijn 25 jaar in dienst van het bedrijf. Er werd een groot feest 

gegeven in de scheepsbouwhal. Op een foto met kennelijk al zijn cadeaus in een van de 

directiekamers, is in het midden een soort glas-in-lood bureau- of kamerscherm te zien met een 

afbeelding van diverse producten die door de Werf Gusto werden gebouwd. Of het scherm een 

cadeau is afkomstig van de werknemers of van de mede-directieleden, is (nog) niet duidelijk. 

http://www.nvmmakelaars.nl/?p=details&un=56


Waarschijnlijk hebben alle (mannelijke?) personeelsleden toen een sigarendoos gekregen waar in het 

deksel een kopie van de afbeelding is opgenomen. 

 

    

Cadeaus voor N.W. Conijn met detail rechts 

De Latijnse tekst op de doos BENE MERITO TIBI DONAMUS betekent WIJ GEVEN DIT JOU DIE HET WEL 

VERDIEND HEEFT (Anton van Hooff). Of het gebruik van het woordje jou in plaats van U enige 

betekenis heeft over de gever van het scherm is niet te zeggen. 

  



Oorkonde bij 40-jarig jubileum (1945) 
 

Eigendom: B. Berkhout 

 

 

Oorkonde uitgereikt aan de heer L. Berkhout, die op 5 juni 1945 zijn 40-jarig jubileum als boorder bij 

de Werf Gusto vierde. Waarschijnlijk hadden de tijdsomstandigheden invloed op de zakelijke waarde 

van het geschenk. 

  



Tekenlood (mogelijk rond 1950) 
Eigendom: F. Higler 

       
Strooklatten (eerst hout, later plastic) werden op de tekenkamer Scheepsbouw gebruikt om hierlangs 

vloeiende lijnen strokend te tekenen. Dergelijke lijnen waren onderdeel van het lijnenplan en andere 

tekeningen, met name van de scheepsromp. De strooklatten werden op hun plaats gehouden door 

middel van tekenloden. Over het algemeen werden de tekenloden door het bedrijf zelf gemaakt en 

waren dan voorzien van een teken waarmee het bedrijf herkenbaar was. De onderzijde van een 

tekenlood werd bekleed om te vermijden dat het lood op het papier tekende (vgl. oorsprong van het 

woord potlood). Die bekleding kon opgelijmd vilt zijn of, zoals hier, op opgeschroefd plaatje hout, ex). 

 
Tekenloden gebruikt om een plastic strooklat vast te houden 

(https://www.bowdoin.edu/bowdoinmagazine/archives/features/002157.shtml) 

 

  

https://www.bowdoin.edu/bowdoinmagazine/archives/features/002157.shtml


Wateroppervlak aanwijzer voor hellingproef (mogelijk jaren ’50) 
Aanwezig bij K. Brobbel (SBM Schiedam) 

          
 

 

Bij een hellingproef met een schip wordt door middel van het verplaatsen van gwichten de 

helling van het schip veranderd. De relatie tussen gewichtsverplaatsing en verandering van 

de hellingshoek is een maat voor de stabiliteit van het schip. De helling van het schip wordt  

in iedere nieuwe conditie gemeten met behulp van de diepgangsmerken. Dat werd (in ieder 

geval tot in de jaren ’80) vanuit een kleine boot gedaan met behulp van het apparaat dat 

hieronder in principe is weergegeven: 

 
Het apparaat is ongeveer een meter hoog, wordt aan het handvat vastgehouden en tegen de 

scheepsromp geduwd daar waar diepgangsmerken zijn aangebracht. Eén van de twee 

aanwijspunten wordt daarbij tegen de onderzijde van een diepgangsmerk aan gehouden 

(want dat is het punt waarvoor de waarde van het diepgangsmerk geldt). De glazen buis 

staat via een kleine opening A aan de onderzijde in open verbinding met de zee. Aan de 

bovenzijde bij B is een open verbinding met de lucht. Het waterniveau in de buis is in 

principe hetzelfde als buiten de buis. Alleen worden bewegingen van het wateroppervlak 

(golven) binnen de buis sterk gedempt dank zij de kleine afmetingen van de opening A. 

Visueel is het goed mogelijk de gemiddelde waterstand te beoordelen. Op het moment dat 

het water in de buis die gemiddelde waarde bereikt, kan met behulp van een “trekker“ C het 

ventiel bij opening B gesloten worden. Daarmee worden de bewegingen van het water in de 

buis als het ware “bevroren”. Waarna je de diepgang behoorlijk nauwkeurig kunt vaststellen. 

Afhankelijk van de omstandigheden toch wel op een centimeter. 



Gouden horloge geschonken bij 25-jarig verbonden zijn aan Werf Gusto 

(1954) 
 

Eigendom J.A. van Santen 

 
Bij zijn 25-jarig jubileum bij de Werf Gusto kreeg ……. in 1954 dit gouden horloge cadeau. Dit 

was in die tijd het standaard geschenk bij het 25-jarig jubileum. 

  



Asbak (geschat 1965) 
Eigendom: W.A. Vossen 

 

  



Schilderij van het boorschip ”Pelican” (1971) 
 

Eigendom F,W, van de Stadt 

 

Dit schilderij is in 1971 gemaakt door de Rotterdamse kunstschilder Julien Trip in opdracht van de 

directie van Werf Gusto . De afmetingen ervan bedragen 100 x 80 cm.  

Trip is geboren in 1947 in Djakarta en werkte van 1972 tot 1992 als kunstschilder in Rotterdam.(zie 

voor verdere informatie Scheen, Nederlandse Kunstenaars van 1890 tot 1950) 

Een kleurenfoto van dit schilderij is gebruikt voor de menukaart bij het diner ter gelegenheid van de 

tewaterlating van de “Pelican” . Dit diner vond plaats in het toenmalige hotel De Witte Brug in Den 

Haag.  

Van 1975 tot 1978 bekleedde ik de functie van hoofd Centraal Bedrijfsbureau. Op een dag in 1975 

waren de heer Beukers, chef Bedrijfstekenkamer, en ik voor een bespreking  op het hoofdkantoor en 

moesten voor de aanvang  ervan even wachten in de gang bij de directiekamers.  In een nis zag ik 

toen het schilderij van de “Pelican” staan en uitte daarop mijn zorg dat zo’n mooi schilderij weg 

gepropt in een hoek stond. Op eigen initiatief heeft Beukers het schilderij toen opgepakt en 

meegenomen naar het bedrijfskantoor en opgehangen boven mijn vergadertafel.  

Het heeft daar gehangen tot mijn afscheid van werf Gusto in mei 1977. Het schilderij kreeg ik toen als 

afscheidscadeau  van de toenmalige directeur de heer TH. De Klein. 

Sindsdien heeft het schilderij in alle huizen waarin we sindsdien gewoon hebben op een ere plaats 

aan de muur gehangen. 

F.W. van de Stadt  



Compucorp electronische rekendoos (ongeveer 1973) 

 
Eigendom J.A. van Santen 

 
Een electronische rekenmachine als gebruikt bij Prodo in de vroege jaren 1970. 

  



Aansteker t.g.v. doop Viking Piper (1975) 
Eigendom: B. Boon 

   
Ter gelegenheid van de doop van de semi-submersible pijpenlegger Viking Piper kregen alle 

aanwezigen een aansteker. De aansteker was verfraaid met het logo van Viking Equipment, de 

dubbele Viking-hoorns en de naam van het schip. 

  
 

 
Het doek valt nadat het schip voor de werf gedoopt is door Mrs Steel (vrijdag 18 april 1975); Bax en 

doopvrouwe op de weg naar de receptie 

(Gemeentearchief Schiedam NL_SdmGA_0386_0481_0069 en NL_SdmGA_0386_0481_0076) 



OTC Distinguished Achievement Award (1978) 
 

Eigendom: B. Berkhout 

 
 

Heel kort voor het sluiten van de werf werd aan IHC Holland, maar eigenlijk de Werf Gusto 

de Distinguished Achievement Award van de OTC, de Offshore Technology Conferende 

uitgereikt. Dit als erkenning voor de belangrijke bijdrage die het bedrijf geleverd had aan de 

ontwikkeling van deze bedrijfstak. 

 

Wie weet waar de originele plaquette is?  



Kerstkaart (ongeveer 1982) 
Eigendom: B. Berkhout 

 

 

Rond 1982 gebruikt Gusto Engineering een zeer “technische” kerst/nieuwjaarskaart 

  



Werfplaat IHC Gusto (1999) 
Eigendom: W.A. Vossen 

 

Op 29 mei 1999 heb ik de heer J.D.R.A. Bax en zijn echtgenote toegesproken namens de oud- 

Gustorianen. Dit ter gelegenheid van het afscheid van de heer Bax van Gusto Engineering. Deze 

happening vond plaats in het Hulstkampgebouw in Rotterdam. 

Je ontvangt hierbij de uitgesproken tekst en een foto van ‘het cadeau’. Dit is een bronzen plaat, die in 

de gieterij in Slovenië, die door IHC Holland  was overgenomen, werd gegoten naar een ‘oud 

voorbeeld’. Er werden toen meerdere (5) exemplaren gegoten. De gaafste mocht ik aan JD 

overhandigen. Een iets minder gaaf, maar nog steeds erg mooi, exemplaar zie je hier op de foto en 

deze siert mijn huis op, sinds ik afscheid nam van IHC in 2007. Ik had aangegeven dat men mij daar 

een groot plezier zou doen, omdat ik mezelf ook toen nog een “echte” IHC’er voelde. 

Wim Vossen 

 


