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IHC HOLLAND – LETOURNEAU  MARINE CORPORATION 

Mijn werkzaamheden op Werf Gusto begonnen op 1 september 1969 als bedrijfsleider  scheepsbouw 

onder de heer van Wieringen. Ik werd belast met de leiding over de aan- en afbouw van schepen. 

De eerste twee jaar bestond de orderportefeuille  uit twee veerboten en twee sleepzuigers. Het 

bouwproces op de twee hellingen kwam bij mij meteen wat rommelig over waarbij er veel 

geforceerd moest worden om bepaalde streefdata te halen. Er werd gewerkt met een zeer globale 

planning , die door Tekenkamer, Inkoop, Sectiebouw, Machinebouw  en  Afbouw  werd gebruikt om 

hun  detailplanning  van te maken. In de praktijk leidde deze werkwijze tot grote 

afstemmingsproblemen. Zie hiervoor mijn rapport  nr.6:  “Planning per order of per afdeling”.   

 

Naast de leiding over de Aan- en Afbouw werd ik van directiewege direct betrokken bij besprekingen 

over investeringen op de werf. De directie maakte zich zorgen over de beperkte outillage op de 

hellingen met betrekking tot het aanbieden en bouwen  van grote Offshore projecten. Men 

overwoog het plaatsen van de “Nestum” kraan. Zie hiervoor mijn rapport  nr.2 : “Beschouwingen 

over Groeiplan Werf”. Mijn conclusie was dat een investering in deze  portaal kraan boven de 

hellingen onvoldoende was om de concurrentie met buitenlandse offshore werven aan te kunnen. 

Daarvoor zou ook geïnvesteerd moeten in meer overdekte bouwplaatsen om grote units geheel 

uitgerust en geconserveerd op te leveren. Het plaatsen van de Nestum kraan ging niet door, mogelijk 

door mijn rapport, maar zeker ook  omdat van Wieringen er tegen was. 

 

Daarna werd er verder gewerkt aan een overlevingsplan voor Gusto. In die tijd heb ik een werfplan 

ontwikkeld dat tot doel had schepen en offshore objecten te bouwen voor een prijs die op wereld 

niveau concurrerend zou zijn. Jammer genoeg heb ik van dit rapport geen afschrift bewaard. 

Het plan behelsde zeer moderne overdekte productie plaatsen voor modulebouw, 

transportsystemen en afbouwfaciliteiten. Er zouden ca. 1500 mensen werk kunnen hebben, die 

samen ca. 30.000 ton staal per jaar zouden  verwerken. De directie vond dit plan te ambitieus en pas 

twee jaar later hoorde ik dat er geen plannen zouden komen voor zo’n investering.      

 

Begin 1972 werd het op de werf bekend dat er in de Verenigde Staten een nieuwe werf was 

opgericht met het doel booreilanden te bouwen voor het Noord-Amerikaanse continent. Zover ik 

weet had dit te maken met de “Jones Act” dat stelde dat alleen In de VS gebouwde objecten in de 

Amerikaanse wateren mochten opereren. 

De werf werd opgericht op het strand van Ingleside, een plaats dicht bij de stad  Corpus Christi  en 

kreeg de naam: “IHC HOLLAND- LETOURNEAU MARINE CORPORATION”. 

 

In het begin hoorden we op de werf weinig over de gang van zaken op de nieuwe werf. Een enkele 

keer hoorde ik op de staflunch van directeur Piet Verschure,  dat het erg goed ging met de bouw van 

het eerste hefeiland en uitte hij zijn bewondering voor de aanpak van Amerikanen om met weinig 

middelen toch zo’n ingewikkeld hefeiland te bouwen. In zijn ogen konden we nog veel van de 

Amerikanen leren. 

 

Eind 1972 gingen er op de werf Gusto vage geruchten rond dat er problemen waren bij de bouw van 

het eerste eiland. Vrij snel daarna werd ik door directeur Frido Smulders benaderd of ik een aantal 

goede lassers kon vrijmaken om te  worden ingezet op de nieuwe werf in Amerika.  
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Ik kreeg te horen dat er problemen waren met de kwaliteit van het laswerk, zodanig dat de 

inspecteur van ABS  (American Bureau of Shipping) de bouw van het eiland had stil gelegd. 

Hoewel ik wel gewend was om lassers aan andere werven in de omgeving van Gusto  uit te lenen, 

vond ik het verzoek van de heer Smulders om lassers naar Amerika te sturen een beetje eigenaardig. 

Eind 1972 vond er een reorganisatie op de werf plaats, waarbij de heer van Houselt  directeur werd 

van alle bouw activiteiten op de werf t.w. Scheepsbouw, waarover ik de leiding kreeg, Machinebouw 

en Eindmontage. De afdeling Staalbouw stond daar los van en viel onder de heer Sluis. 

Zo kwam ik ertoe de heer van Houselt raad te vragen over het vreemde verzoek van Frido Smulders. 

Van Houselt  vond het ook gek om lassers naar Amerika te sturen en meldde de heer Smulders dat 

Scheepsbouw geen lassers kon missen. 

Daarna werd dezelfde vraag aan de Heer Sluis van Staalbouw gesteld en die vond deze uitzendactie 

ook vreemd. Uiteindelijk werd er vlak voor Kerst 1972 een lassersbaas van Staalbouw naar de werf in 

Amerika gestuurd om eerst maar eens te onderzoeken wat de problemen daar precies inhielden.       

 

Nog voor de Kerstdagen kwam de lasserbaas volkomen overstuur  terug van zijn bezoek aan de 

Amerikaanse Gusto werf. Hij kon nauwelijks vertellen over wat hij gezien had bij de opbouw van het 

booreiland omdat de bouwwijze van de Amerikanen totaal anders was dan hij gewend was en 

daardoor niet kon beoordelen wat goed of fout was..  

Na zijn rapportage aan de directie werd ik weer door de directie benaderd met de vraag wat er naar 

mijn mening moest gebeuren om de problemen in Amerika op te lossen. Ik antwoordde dat ik daar 

op afstand geen mening over had en dat iemand van de bedrijfsleiding  daar  ter plaatse maar eens 

moest gaan kijken. 

 

Zo kreeg ik van de directie de opdracht om naar Ingleside te gaan en uit te zoeken hoe de problemen 

bij de bouw van het hefeiland konden worden opgelost. Omdat de bouw van eiland  was stil gelegd 

door de plaatselijke surveyor  van ABS, de heer Hutchsinson, was hij de sleutelfiguur waarmee ik 

moest gaan onderhandelen. Bij de voorbereiding  van de reis naar de VS kwam ik naar de directie  

met het verzoek een medewerker mee te nemen, omdat twee paar ogen nu eenmaal meer zien dan 

één. Verder wilde ik om geheel onafhankelijk te zijn van de lokale leiding kunnen beschikken over 

een huurauto. Mijn wensen werden ingewilligd en zo vertrok ik met Helmut Hirsch begin januari  

1973 naar de Verenigde Staten.        

    

Onze komst werd aangekondigd aan de plaatselijk bedrijfsleiding  als adviseurs om die te helpen met 

het oplossen de problemen met ABS, met het verzoek ons bij te staan m.b.t. ontvangst, hotel en 

kantoorruimte. 

De eerste dagen werden gevuld met gesprekken met de bedrijfsleider, de assistent bedrijfsleider, de 

lassersbaas en de kwaliteitscontroleur. De bedrijfsleider beschouwde de inspecteur Hutchsinson als 

schuldige van het probleem, hij vond hem te star, te veeleisend en niet bereid tot overleg. 

De enige medewerker die begrip had voor de inspecteur was de kwaliteitscontroleur. Deze had zijn 

meetrapporten mooi op orde, maar kreeg bij de bedrijfsleider geen gehoor. 

De daarop volgende dagen werden gebruikt voor het doornemen van de bouwtekeningen en de 

meetrapporten. Toen al werd het ons duidelijk dat de bezwaren van ABS niet alleen te maken 

hadden met het laswerk, maar veel meer met de maatvoering. Dat werd nog eens door ons 

bevestigd na een rondgang  over het hefeiland in aanbouw.  Zie hiervoor bijlage 27: Foto rapportage 

van de werf. 
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Uit de gesprekken die daarna volgden met de heer Hutchsinson  bleek dat deze grote bezwaren had 

tegen de maatvoering die de werf hanteerde. Dat resulteerde in slecht passende secties met als 

gevolg te wijde lasnaden. Ook had hij bezwaar tegen de gebruikte lasvolgorde. 

Maar zijn grootste bezwaar was de maatvoering bij de paalbeunen die niet in het lood stonden. 

De bedrijfsleiding wilde dit probleem in de constructie oplossen terwijl de inspecteur wilde dat het 

hele eiland opnieuw uitgelijnd moest worden.      

 

Na de gesprekken met de leiding en de inspecteur en een grondige inspectie van het eiland kwamen 

Helmoet en ik tot de conclusie dat de problemen waren ontstaan door een verkeerde bouwvolgorde 

van het eiland. Deze Amerikaanse aanpak, zo bejubeld door Piet Verschure, bleek achteraf niet zo 

goed uit te pakken. 

 

Het ponton van dit hefeiland had een driehoekige vorm met zijden van ca. 70m lang en 5m hoog. 

Op elke hoek bevond zich een paalbeun om de hefpalen te geleiden. 

Bij de gebruikelijke bouwmethode op  de werf werd de scheepsromp, of in dit geval een driehoekig 

ponton, opgebouwd uit secties. Deze secties zijn ruimtelijke units die bestaan uit stalen platen en 

verstijvingen. De units werden overdekt opgebouwd in een las-hal en het laswerk werd zoveel 

mogelijk voor de hand gedaan. In de las-hal moesten de secties daarvoor gekeerd kunnen worden. 

De secties werden in een aparte hal geconserveerd voordat ze op de onderheide helling werden 

geplaatst. 

 

De Amerikaanse werkmethode verschilde sterk met de hierboven geschetste aanpak. 

De bouwplaats bestond uit een vlak gemaakt stuk strand waarop een groot aantal spoorbielsen 

waren uitgelegd in de contour van eiland. 

Op deze bielsen waren alle vlakplaten (bodemplaten) uitgelegd om al deze platen aan elkaar te 

lassen met een lasautomaat. Zo’n plaatveld van 70 m kan niet meer gekeerd worden om de tegenlas 

te leggen. Dat zou pas gebeuren als het eiland zichzelf kon opheffen aan de drie te plaatsen palen. 

Het laswerk zou daarna  door lassers  boven het hoofd worden uitgevoerd. 

Op het geheel afgelaste plaatveld werden vervolgens dubbele bodems en verticale schotten 

geplaatst.  

 

Na onze inspectie stelden we vast dat door de gekozen bouwmethode het midden gedeelte van het 

eiland 20 cm in het strand gezakt was terwijl de zijkanten met twee paalbeunen niet verzakt waren 

en daardoor schuin omhoog kwamen te staan. 

De reden van deze verzakking was duidelijk. Het midden gedeelte van het ponton was al opgebouwd 

tot en met het hoofddek met daaronder twee dieselgeneratorsets op hun fundaties. Het gewicht van 

het middengedeelte veroorzaakte de verzakking van dit deel. 

Door de verzakking pasten de nog te plaatsen verticale schotten niet en stonden de gedeeltelijk 

geplaatste paalbeunen niet loodrecht. De paalbeunen moesten in het lood staan om er voor te 

zorgen dat de later te plaatsen hefpalen evenwijdig zouden staan. 

 

De inspecteur van ABS had de hierboven aangeven situatie allang geconstateerd en had van de 

bedrijfsleiding geëist dat het ponton in z’n geheel opnieuw uitgelijnd moest worden. De 

bedrijfsleiding  was hiertoe niet bereid omdat dit een ernstige vertraging in de bouw zou opleveren. 

Daarop had de heer Hutchsinson in overleg met zijn kantoor de bouw stil gelegd. 
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Dit was dus de status quo op de werf toen Helmut Hirsch en ik op de werf aankwamen. 

Het moment was nu aangebroken om uit te zoeken hoe het probleem met de uitlijning van het 

ponton kon worden opgelost. De eis van de ABS inspecteur om het ponton in z’n geheel opnieuw uit 

te lijnen leek ons niet haalbaar, gezien het overeen gekomen tijdstip van oplevering: mei 1973. 

Het opvijzelen van het middenstuk was technisch complex en tijdrovend en dat gold ook voor de 

andere mogelijkheden, zoals het dieper ingraven van het hele eiland of het demonteren in kleine 

stukken en opnieuw plaatsen op de bouwplaats. 

 

De oplossing moest dus toch gevonden worden in de al staande constructie. Daarvoor hadden we 

uitvoerig overleg met de ontwerp afdeling  van Gusto in Nederland,  waarbij de vraag opkwam of het 

technisch en wat betreft sterkte acceptabel was om de bodemplaat te laten in de bestaande  vorm. 

Dat betekende dat de bodemplaat  een soort vlaktilling van 20 cm  zou krijgen, maar met de 

voorwaarde dat de paalbeunen recht gezet zouden worden.  De ontwerp afdeling ging akkoord met 

deze oplossing  en het was nu zaak deze te verkopen aan de heer Hutchsinson.     

Deze was verrast door ons voorstel en kon niet geloven dat zo’n ingrijpende wijziging in het ontwerp 

mogelijk was. In een opwelling vroeg ik waarom hij dacht dat de bodem recht getekend was waarop 

hij antwoordde dat voor de sterkte nodig zou zijn. Ik zei hem dat ik daarover een andere mening had, 

namelijk dat de bodemplaat recht getekend was omdat de liniaal van de tekenaar toevallig recht 

was. Verder kon ik hem melden dat de ontwerpafdeling van Gusto akkoord ging met een oplopende 

bodem onder de voorwaarde dat de paalbeunen verticaal gezet zouden worden. 

Na consultatie met zijn kantoor gaf Hutchsinson toestemming voor deze oplossing en kon de bouw 

weer worden voortgezet.     

 

Dat het meningsverschil met de ABS inspecteur opgelost was  betekende nog niet dat onze missie 

teneinde was. We vonden het van belang vast  te stellen hoe de problemen bij de bouw van het 

hefeiland waren ontstaan. Tijdens de inspectie op het hefeiland noteerden wij de volgende punten: 

● Plaatverstijvingen sloten niet op elkaar aan. 

● Pijpen liepen dwars door plaatverstijvingen. 

● Uitsparingen in de rand van mangaten om pijpen door te laten. 

● Niet passende dwarsschotten (door de foute uitlijning). 

● Dek balken werden in de verticale schotten gelegd om daarop vervolgens losse dekplaten te          

    leggen. Pas dan werden de balken aan de platen gelast, boven het hoofd door een lasser die op    

    een vijf meter hoge ladder stond.    

 

Verder maakten wij uit de gesprekken met de bedrijfsleiding op, dat zij geen enkel inzicht hadden in 

de voortgang van het werk. Zij meenden dat het hefeiland  volgens plan in mei 1973 zou kunnen 

worden opgeleverd terwijl wij na een inventarisatie van de nog uit te voeren werkzaamheden 

kwamen op een jaar later, mei 1974. 

Wij moesten naar aanleiding van bovenstaande bevindingen vaststellen dat de bedrijfsleiding  geen 

verstand had van de bouw van dit soort objecten en dat ze onvoldoende  vakmanschap hadden om 

leiding te geven aan  het onderhavige bedrijf. Van het  negatieve rapport  dat ik over de werf in 

Amerika schreef heb ik geen afschrift bewaard. Wel de bijbehorende fotorapportage (nr.27). 

Na onze terugkomst in Nederland deed ik verslag aan de heer van Houselt  over onze bevindingen 

aldaar en door het negatieve beeld dat ik hem geschetst had kon hij mij alleen maar doorsturen naar 

algemeen directeur Frido Smulders. 
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Na een paar dagen werd ik uitgenodigd door de Voorzitter van de Raad van Bestuur  van IHC Holland, 

de heer Dik Smit, om mijn verhaal hem persoonlijk te komen vertellen. Nadat ik uitgesproken was zei 

hij een tijd niets. En toen kwam zijn vraag:  

”Wel mijnheer van de Stadt, wat zou u doen als u in mijn plaats stond?” 

Daarop kon ik hem allen maar antwoorden dat naar mijn mening de gehele bedrijfsleiding vervangen 

moest worden maar dat er bij het midden kader wel deskundige medewerkers zaten. 

En zo is het gebeurd. Een lid van de Raad van Bestuur, de heer Theo de Joden, werd aangesteld om 

daar als directeur op te treden en een aantal stafmedewerkers van werf Gusto waren bereid om in 

dienst te komen  van IHC Holland- Letourneau Marine Corporation. 

De vertraging van het eerste hefeiland was zo groot dat er werd besloten om het tweede eiland op 

werf Gusto te bouwen, zodat dit in ieder geval op tijd zou kunnen worden opgeleverd. Dat vergde 

een hele logistieke operatie alle benodigde materialen van Ingleside naar  Schiedam te sturen. 

De opdracht voor een derde eiland kon nog worden gebouwd op de Amerikaanse werf, daarna 

besloot de Raad van Bestuur de werf te sluiten. Naar ik vernam heeft dit Amerikaanse avontuur  

IHC Holland honderd miljoen gulden gekost.        

      

Uit bovenstaande verhaal blijkt dat sinds mijn komst op werf Gusto in 1969 en waarschijnlijk al 

eerder de directies worstelden met de vraag hoe de werf aangepast moest worden voor de bouw 

van complexe offshore objecten. Het ontwerpen van de objecten en de acquisitie was allang gestart 

voordat iets in de werf was geïnvesteerd.  Bij andere werven van IHC Holland werd in die tijd wel 

nieuwe faciliteiten gebouwd, zoals bij Smit Kinderdijk, in de vorm van complete overdekte hellingen 

voorzien van zware portaalkranen. Hierbij moet worden gezegd dat het besluit voor investeringen 

gemakkelijker te nemen was omdat bij IHC Smit daar alleen schepen werden gebouwd met 

voorspelbare lengte-breedte  verhouding. Na het Amerika debacle was de Raad van Bestuur van IHC 

Holland  helemaal wars van investeringen in de offshore. Bij het onderhoud met  Dik Smit, na mijn 

terugkomst uit de VS, sprak hij zich in die zin vagelijk uit. 

 

Ondanks het uitblijven van investeringen ging de bouw van offshore opdrachten nog gewoon door. 

Ook zonder een specifieke offshore lay-out  zagen we in de productie kans om objecten te bouwen 

die eigenlijk te groot waren voor de werf. De bouw lukte alleen door een grote mate van 

improvisatie. Ik denk hierbij aan het verschuiven van een boorschip in aanbouw naar een bredere 

helling of  een pijpenlegger waarvoor een hefeiland gebouwd werd om de dek delen te kunnen 

plaatsen. Deze improvisatie ging steeds gepaard met verliezen op de bouwsom.   

Half jaren zeventig werden er steeds meer ontwerpen van offshore objecten verkocht aan 

contractors, die deze lieten bouwen op plaatsen in de wereld waar de nodige outillage beschikbaar 

was. 

Toen eind jaren zeventig in de Beleidscommissie Scheepsbouw werd beslist dat de Nederlandse 

Scheepsbouw moest inkrimpen was het besluit van de Raad van Bestuur om Werf Gusto te sluiten 

snel genomen. De werf had in hun ogen geen bestaansrecht meer.  
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