
Kort verslag discussie over de sluiting van de Gusto werf, artikel Caroline Nieuwendijk. 

d.d.  22 februari 2018 van 10.30 tot 1500 uur te GustoMSC Schiedam  

Aanwezig : Robert Smulders, Hans Sjouke, Jan Suyderhoud, George Lagers, Bart van Dam. 

Caroline Nieuwendijk (toehoorder, tot 12.30 uur) 

Robert had om deze vergadering/discussie gevraagd met het doel antwoord te krijgen op de 

volgende 2 vragen:  

1. Is de tekst van het artikel van Caroline wel juist en dekt dat de lading ervan ?  

2. Zijn er in de loop van de tijd door IHC wel de juiste beslissingen genomen ? 

Jan stelt voor de geschiedenis als case studie door te nemen vanaf de fusie van de IHC 

bedrijven in 1965 en dan te bepalen op welke momenten andere beslissingen hadden 

kunnen worden genomen en wat daar de verwachte consequentie van zou zijn geweest. 

Ter aanvulling: Voor de vergadering hadden de deelnemers al opmerkingen aan Caroline 

gestuurd, met name om onjuiste feiten te verbeteren. De conclusies blijven uiteraard haar 

verantwoordelijkheid, zie hiervoor bijlage I. Ook hadden de deelnemers voor deze 

vergadering punten aangedragen voor nadere beschouwing en mogelijk verder onderzoek, 

zie hiervoor bijlage II. 

De volgende belangrijke en verstrekkende beslissingen vanaf 1965 werden vastgesteld: 

1. Deelname door Werf Gusto aan de fusie, als dit niet gebeurd was had Gusto een 

eigen koers kunnen varen en was er een compleet andere situatie ontstaan. Of de 

werf hier mee gered zou zijn blijft natuurlijk de vraag. 

2. Indeling van IHC in productgroepen, later divisies genoemd, waarbij Gusto zich op de 

offshore moest richten en de oude vertouwde producten moest afstaan.  

3. Benoemen van Piet Verschure, niet van Gusto afkomstig, tot hoofd van deze offshore 

groep. 

4. Besluit om soms de productie en bepaalde winstgevende activiteiten in het 

buitenland onder te brengen.   

5. Het uit elkaar groeien van engineering en de werf, welke laatste niet kon besluiten 

welke productie faciliteiten voor de offshore activiteiten noodzakelijk waren, 

waardoor de benodigde investeringen en verbeteringen uit bleven. 

6. Zeer grote verliezen door de beslissing om een offshore werf in Amerika te starten.  

7. Beslissing om een grote offshore unit bij Gusto te bouwen, waar de werf totaal niet 

geschikt voor was.  

8. Algemene malaise in de scheepsbouw en ook offshore in Nederland, waardoor de 

situatie bij veel Nederlandse werven zeer precair werd en waarbij de overheid, 

zonder al te veel kennis van zaken ingreep. 



9. Indeling van de overheid van Nederlandse werven in groepen, waarbij de grote 

scheepsbouw en offshore in een groep werden ingedeeld , waar ook Gusto geplaatst 

werd, terwijl de overige IHC werven in een aparte baggergroep terecht kwamen. 

10. Beslissing van IHC, om te kunnen overleven en overheidssteun te ontvangen, om zich 

te concentreren op de bagger en Gusto aan de RSV offshore groep te laten. 

11. Beslissing van RSV, dat van Gusto alleen de engineering behouden moest worden en 

de werf gesloten kon worden voor de vereiste capaciteit vermindering.    

 

De punten 2 t/m 7 zijn van groot belang geweest om in de situatie te raken van de punten 8 

t/m 11. Deze laatste punten waren hierdoor onvermijdelijk geworden en een andere 

beslissing had IHC hier niet kunnen nemen. Indien bij de punten 2 t/m 7 andere beslissingen 

waren genomen, had de situatie anders kunnen zijn, maar net als bij punt 1, of de werf 

hiermee gered zou zijn blijft eveneens de vraag. 

De vergadering besluit daarom de volgende unanieme conclusie aan Caroline te sturen: 

- de “kop” van het artikel wordt door ons (en o.i. door de inhoud van het verhaal) niet 
ondersteund. 
  Graag zagen wij die kop veranderd in “jammer dat die werf gesloten is” ,  of: 
  “die werf had nooit gesloten mogen worden, denken veel Schiedammers” 
  
- in de laatste alinea van het stuk komen de zinnen voor: “Daarbij weet ik dat de offshore 
heel winstgevend is geworden” en “Zodoende trek ik de conclusie dat IHC Holland .........aan 
de slag had moeten laten gaan”.  We zouden het op prijs stellen als die zinnen vervallen; de 
overige tekst van die alinea zou verder ongewijzigd kunnen doorlopen, zowel voor als na de 
genoemde zinnen. 
  
Bijlage I   Opmerkingen op artikel Caroline Nieuwendijk over sluiting Gusto werf. 

Bart van Dam: 

Ik wil het volgende opmerken over het verhaal van Caroline “die werf had nooit gesloten 
mogen worden”: 
  
- ik denk niet dat haar verhaal de titel onderbouwt. 
- de hallen van Gusto waren zeker niet monumentaal en bovendien van Duitse oorsprong; 
  eerder was het hoofdgebouw de moeite van het behouden waard geweest. 
- de scheepsreparatie kreeg eerder problemen door het “opschuiven”van de Rotterdamse 
haven naar de uitgang van de Nieuwe Waterweg en door het toepassen van slijtvastere 
materialen waardoor de tweejaarlijkse schroef- en as controle wegviel. 
- Werf Verschure bouwde zeker niet alleen baggermaterieel; dus Piet wist ook van andere 
schepen. 
- de onderhandelingen in Amerika over contractontbindingen e.d. werden gevoerd door 
Kerst Toxopeus; de Jooden bouwde het eerste en enige eiland daar af. 
- de verliezen in Amerika waren voor heel IHC Holland en niet alleen voor de Offshore-divisie 



- Piet Verschure ging na het debacle Amerika de Deelnemingen divisie leiden van IHC; Bob 
Schuil de Offshore divisie (kwam eerst van Lips naar Smit Kinderdijk) en Boterenbrood de 
Baggerdivisie. 
- er werd gestolen in de tijd van de Viking Piper e.d. Maar door wie? Er waren wel 1000 
  Ingeleenden. 
- in 1976 bestond RSV al een heel tijdje. 
- het was minister van economische zaken Lubbers die Mc Kinsey een rapport liet maken 
over de offshore-industrie, voordat de Beleidscommissie werd ingesteld. RSV, Grootint en 
Gusto moesten fuseren conform dat rapport, de werven weigerden. Maar de toon was 
gezet, Gusto hoorde bij de offshore-werven! 
- Wilton deed geen nieuwbouw meer en de Schelde mocht alleen marinebouw behouden. 
- accepteren van verliesparticipatie betekende automatisch je houden aan de adviezen van 
  de Beleidscommissie Scheepsbouw voor alle werven. 
- het verhaal over de personeelssterkte klopt niet; de op Gusto-terrein werkzame 
personeelsleden van Gusto Staalbouw waren in 1976 al overgeplaatst naar Slikkerveer op 
verzoek van de Gusto directie en alle inleners waren in 1977 verdwenen. 1000 man was voor 
Werf Gusto normaal. 
- Dick Smit had geen keus; als hij een deel van IHC wilde redden moest hij zich confirmeren 
  aan de industriepolitiek van de overheid (Beleidscommissie); daarin was Gusto al als 
onderdeel van RSV gedacht (en zwaar verouderd) en bleef de bagger over om met veel 
overheidssteun te kunnen moderniseren (IHC Sliedrecht, Speciale Constructies Kinderdijk 
e.d.) 
- de tekenkamer had volop werk (?) aan kranen e.d. waarvoor de opdrachtgever de pontons 
al had uitbesteed in Japan 
- IHC Holland had geen nek om uit te steken; Den Haag had een lange nek (hand). 
 
Hans Sjouke (na afloop van de discussie): 
 
Ik heb nog punten die verbetering behoeven:  
 

       Op pag 3. “Hij (Robert Smulders) wordt op 1 mei 1975 opgevolgd door Lex van Gunsteren.”  
Beter is (conform de feitelijke situatie):  “Hij (Robert Smulders) wordt op 1 mei 1975 
opgevolgd als voorzitter van de directie door Lex van Gunsteren met J.D. Bax en J. Sjouke als 
mededirecteuren”.  Vlak daar onder staat: “ het eerste werfplan”. Er waren voor die tijd al 
werfplannen geweest oa van Ir van der Stadt.  

       Op pag 4. Tweede alinea. Vertrek van Van Gunsteren was op 1 sept 1976 

Bijlage II  Punten aangedragen voor de vergadering.  

Bart van Dam: 
 
Na bestudering van veel stukken zijn er naar mijn idee drie gebieden die we nader moeten 
uitdiepen, omdat ze van wezenlijk belang lijken te zijn op de beslissing om Werf Gusto te 
sluiten:  
- industriepolitiek Nederlandse overheid/beleidscommissie scheepsbouw 
- IHC Holland (markten/financiën/onderhandelingspositie) 
- Werf Gusto (lay-out/ besluitvaardigheid management) 



 

Jan Suyderhoud: 

Geheel eens met Bart van Dam , maar zou er nog een punt aan willen toevoegen: De rol en strategie 

van RSV in dit gebeuren. 

George Lagers: 

De herstructurering van de Nederlandse scheepsbouw had iets van een klassiek Grieks drama: de 

onontkoombaarheid van het noodlot. Ik zou graag meer weten over de vraag waar/wanneer de 

problemen zijn begonnen en of een andere aanpak door Gusto/IHC zelf de sluiting had kunnen 

voorkomen. 

Hans Sjouke: 

Ik zou graag aan het begin van de vergadering horen van Robert wat hem triggerde om deze 

vergadering op zo – relatief - korte termijn bijeen te roepen. 

Bart Boon: 

Enige aspecten van de Gusto sluiting:  

Hoofdvraag: Hoe belangrijk was de specialisatie van Gusto in de offshore met de daaraan 

verbonden financiële avonturen voor de uiteindelijke sluiting van de werf? 

Mening Bart Boon: Ongetwijfeld heeft deze situatie bijgedragen aan het uit elkaar groeien van 

bagger en offshore binnen IHC en het daarmee makkelijker maken afscheid van Gusto te nemen. 

Maar zonder de Beleidscommissie Scheepsbouw zou dit waarschijnlijk (nog) niet tot sluiting van de 

werf hebben geleid. 

Detailvragen: 

 Waarom wilde Werf Gusto de offshore in en welke consequentie had dat voor andere 

producten? 

 Werd de situatie anders toen de Offshore Divisie werd ingesteld? 

 Hoe haalde de Werf Gusto zijn offshore opdrachten binnen? 

 Hoe voorspelbaar waren de resultaten? 

 Hoe belangrijk waren de buitenlands (gebrachte) deelnemingen voor het voortbestaan van 

Werf Gusto? 

 Was de splitsing deelnemingen binnen IHC, offshore naar RSV fnuikend voor Werf Gusto? 

 Lag het wegvallen van nieuwe offshore opdrachten midden jaren ’70 aan de onzekere 

werfsituatie, de kostprijs (en evt. levertijd) van de werf of vooral aan de slechte markt 

(waarbij eventueel ook nog kwam Amerikaanse versus Europese klanten)? 

 

Hoofdvraag: Had de Beleidscommissie Scheepsbouw tot een ander advies kunnen komen 

dan sluiting Werf Gusto? 



Mening Bart Boon: De Beleidscommisie werd door de Regering ingesteld in antwoord op de 

algemene malaise in de Nederlandse (Europese) scheepsbouw, o.a. vanwege de concurrentie 

vanuit Japan en de ineengestorte markt voor nieuwbouwtankers e.d. Hoewel de situatie in de 

offshore nieuwbouw heel anders was dan die in de tanker- etc. markt, is het onwaarschijnlijk dat 

de offshore apart van de overige scheepsbouw behandeld had kunnen worden. Bovendien is het 

erg onwaarschijnlijk dat de RSV daarmee akkoord zou zijn gegaan. 

Detailvragen: 

 Waar is de groepsindeling van de Beleidscommisie vandaan gekomen, met name de 

groepen 1 (grote scheepsbouw en offshore) en 3 (bagger)? 

 In hoeverre waren de RSV-perikelen ten tijde van de Beleidscommissie al in wording en heeft 

dit in (te) grote mate de hele gang van zaken beïnvloed? 

 Was er binnen de Commissie een voorvechter van de Werf Gusto belangen? Mijn indruk: wel 

voor RSV en IHC bagger, niet voor Gusto. Directieleden gingen weg of werden weggestuurd. 

Vakbonden hadden zich al bij instelling Commissie al gecommitteerd dat er arbeidsplaatsen 

zouden verdwijnen (ook al expliciet bij Gusto? De indruk bestaat wel). 

 Speelde het doorknippen van de familiebanden tussen Smulders en de Werf in 1965 (IHC 

Holding) een rol? 

 In hoeverre gingen de beslissingen buiten de Gusto directie om? 

 

Hoofdvraag: Werd de sluiting van de Werf Gusto beïnvloed door de organisatorische 

inbedding binnen IHC, het gebrek aan noodzakelijke investeringen, de interne 

werforganisatie en/of de eigenwijsheid van het personeel in vergelijk met de baggeraars? 

Mening Bart Boon: De mening dat de Gusto achtergebleven was in investeringen heeft zeker de 

keus vereenvoudigd welke werf te sluiten. Gezien de latere keuzes aangaande de RDM locatie 

en/of de Verolme Botlek locatie is er nooit een reële afweging van alternatieven gemaakt. Dit 

argument was in mijn ogen vooral een stok om de hond te slaan. 

Detailvragen: 

 Wat was de houding van IHC tegenover Gusto investeringsplannen en ideeën te komen tot 

een echte offshore werf? 

 

Hoofdvraag: Was er bij andere keuzes een toekomst gespecialiseerd in de offshore 

geweest voor een (kleinere) Werf Gusto? 

Mening Bart Boon: Ik denk het niet. In mijn ogen was algemene scheepsbouwsituatie en die van de 

offshore onvergelijkbaar, hoewel daar veelal anders over wordt gedacht. Ontwerp en bouw van 

tankers lag in één Japanse hand. Eigenaarschap was of Verre Oosten of goedkope vlag. Ontwerp 

en bouw offshore was gesplitst: ontwerp Amerikaans/Europees evenals eigenaarschap. Alleen 

bouw dreigde naar Japan te gaan. En die hadden, bijvoorbeeld met Balder en Hermod, ook grote 

financiële teleurstellingen. Eigenlijk geloof ik eind jaren ’70 nog nauwelijks in Verre Oosten 

concurrentie, zeker niet voor het ontwerp. 



Een paar plattegronden van offshore werven zijn in een apart mapje bijgevoegd. Zij staan niet 

volledig op dezelfde schaal , maar die is wel aangegeven. Wel zie je dat het Gusto terrein duidelijk 

veel kleiner zou zijn dan dat van andere offshore fabrikanten. 

Ernstiger nog is dat er rond 1980 naar mijn idee heel weinig opdrachten te veroveren waren. En als 

zij er waren moest in eigen land gebouwd worden (Duitsland, Frankrijk, Noorwegen; allemaal 

vanwege steunverlening). Finland was een uitzondering vanwege de heel speciale relatie met de 

USSR, Toen zij later in vrije concurrentie moesten bouwen, was dat ook erg moeilijk. 

Vergelijk met bijvoorbeeld Huisman Equipment blijft moeilijk: zij konden groeien vanuit een 

relatief klein bedrijf met een enorme product champion (Joop Rodenburg). Dat bereik je niet met 

alleen maar een juiste beslissing. Een gespecialiseerde (kleine) Gusto had in een heel andere 

situatie verkeerd. Vergelijk ook de latere ROS en andere offshore plannen.  Op dit onderwerp zou i 

best nog wel eens willen promoveren. 

Detailvragen: 

 Wie had de investering durven doen? 

 Welke werknemers hadden het nog aangedurfd? 

 

                                                                                 -------- 


