
Van Werf Gusto naar IHC Gusto Staalbouw                                                                      def. versie 
(1965 -  1980) 
 
1.Inleiding 
 
Op 1 juli 1965 trad ik in dienst bij Werf Gusto te Schiedam als “assistent van de personeelschef”, 
zoals dat toen deftig in mijn aanstelling werd omschreven. Die personeelschef was de heer A.L. 
van der Meer; opvolger van de heer M. Wink en slechts kort voor mijn komst in die functie 
aangesteld en voordien kapitein in het leger en verzekeringsinspecteur. Ook maakte Henk 
Sterkenburg deel uit van de personeelsafdeling en werden we al spoedig versterkt met de komst 
van Matty Speelman. 
Voor mijn indiensttreding bij Gusto was ik zes jaar werkzaam bij de Rotterdamsche Droogdok, 
eveneens op de afdeling Personeelszaken. Daar maakte ik kennis met de Cao-Groot Metaal en 
de daarin vastgelegde arbeidsvoorwaarden. Een groot project in die jaren was het omzetten van 
een beloningsstructuur van drie vakgroepen - middels een werkclassificatiesysteem - naar 6 
salarisgroepen. 
Geen wonder dat Van der Meer c.s. blij was met mijn komst: ik was de enige met ervaring op 
een Personeelsafdeling en in de Groot Metaal! 
 
2. Organisatie IHC Holland/Werf Gusto 
 
2.1.Personeelsdienst IHC Gusto 
Gezegd moet worden dat Van der Meer beslist een “mannetjesputter” was; hij wist veel te 
bereiken binnen het bedrijf, zowel op het gebied van de organisatie alsook op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden.   
Ook met de Gemeente Schiedam kon hij goed overweg; hij wist toch maar mooi een regeling te 
treffen om woningen te verkrijgen voor medewerkers die Werf Gusto vaak van buiten Schiedam 
moest aantrekken (afkopen van de zgn. onrendabele top). En  toen die regeling afliep zorgde hij 
dat er van het bedrijf  5000 gulden p.p. beschikbaar kwam voor diegenen die zo’n woning weer 
verlieten en een huis kochten. 
 
2.2 Organisatie 
Qua organisatie wist Van der Meer te bereiken dat er een Personeelsdienst werd gevormd, 
waarvan behalve de personeelsafdeling ook de maatschappelijk werkster (Mevr. Bebelaar en 
later Mevr. Van der Poll), de bedrijfsarts (Dr. Roeters van Lennip,  Dr. Tan met als 
verbandmeesters J.J. Hoedjes en A.J. van Amelsfort en tenslotte Dr. Minderhoud), de 
veiligheidsinspecteur (Jan Olde Monnikhof),  Waanders (bewaking) en de bedrijfsscholen 
(Heusdens, Slabbekoorn, Bruinsma en Meerman) deel uitmaakten. Zelfs de Loonadministratie 
onder leiding van de heer G. van Stijn hoorde er een aantal jaren bij, maar die afdeling ging in 
juni 1972 weer over naar de Administratie; de Personeelsdienst werd “verrijkt” met een afdeling 
Personeelsbeheer o.l.v. de heer D. Lubeek (personeelsdossiers, mutaties in gegevens, salarissen 
e.d.). Onder leiding van de heer Waanders werd op 1 juli 1972 een Bureau Onderaannemers 
opgericht, teneinde de stroom onderaannemers te reguleren, o.a. door het instellen van 
legitimatiebewijzen. In 1973 werd de heer K.G. Vrauwdeunt aan dit bureau toegevoegd. 
Olde Monnikhof ging per 25 september 1974 rapporteren aan de adjunct-directeur Produktie. 
 
Het wekelijks verschijnende Gusto Nieuws zag het levenslicht in 1966; de laatste editie kwam uit 
op 8 april 1977. De Zeskrant van IHC Holland nam de informatie-taak van de 
werkmaatschappijen over. 
In 1971 werd bij IHC Gusto overgegaan van contante betaling naar uitbetaling per bank of giro.  
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Ook in 1971 verschenen bij Werf Gusto – als resultaat van de door de Personeelsdienst 
regelmatig gehouden “wervingsavonden” in Schiedam en wijde omgeving - de eerste 
vrouwelijke produktie-medewerksters , als kraandrijfster en als draaier. 
De Schiedamse Courant kopte daarover “bij Gusto hangt een moeder in de kraan”. In datzelfde 
jaar werden ook 40 Joegoslaven in de produktie tewerkgesteld.  
 
Werf Gusto was best een grote onderneming met vestigingen in Schiedam en Slikkerveer, waar 
behalve voor de werfmensen de Personeelsdienst ook de zorg had voor Gusto Staalbouw in 
Schiedam, Geleen en de montage-afdelingen zoals b.v. op Hoogovens. Alles bij elkaar toch wel 
een 2000 man. 
Daarom werd besloten de personeelsafdeling te versterken met twee sector-personeelschefs, te 
weten Wim Vossen (1971 - kantoor) en Bart Roelfsema (1972 - productie); in 1974 kwam daar 
ook Frans Klinckhamers nog bij als sektorchef. Zelf gaf ik leiding aan deze twee (later drie) chefs 
en hield me vooral bezig met de boven-cao-ers, personeelsbeleid, beloningsstructuren e.d.  
 Als chef personeelszaken  werd ik door Van der Meer naar van alles en nog wat meegesleept, 
o.a. naar het 4-wekelijks overleg directie – personeelsdienst,  vergaderingen van de Metaalbond 
Rotterdam, IHC –overleg over functieclassifiatie e.d. 
Bijzondere evenementen om te organiseren voor de Personeelsdienst waren o.a. de jaarlijkse 
boottochten met  de Erasmus (Spido) voor de gepensioneerden, de excursies op het bedrijf van 
de LTS’en in het kader van de werving van leerlingen voor de bedrijfsscholen en het regelmatig 
weerkerende “open huis” voor medewerkers en familieleden. 
 
2.3 Beloningen 
Toen de Groot-Metaal besloot  de medewerkers die onder de beambten-cao vielen opnieuw te 
gaan indelen in salarisgroepen (weg van het oude A 1 t/m A 4 e.d.), werd er in 1969 onder mijn 
leiding een “wegingscommissie ”gevormd, die de door de afdelingshoofden opgestelde funktie-
beschrijvingen moest waarderen (2  t/m 11 of boven cao). Deze commissie bestond naast mijzelf 
uit Jan Suyderhoud (Prodo), Frans van der Stadt (SB) en Wim Appelboom (SB). 
Na heel veel vaak nachtelijke “wegingsuren” en hulp aan chefs die het maken van funktie-
beschrijvingen te moeilijk vonden, lag er in 1970 een nieuwe funktie-indeling. Een (flink) aantal 
medewerkers “zakte door het ijs” omdat hun funktie soms (veel)  lager werd gewaardeerd dan 
zijzelf én hun omgeving hadden verwacht. 
Om het spel eerlijk te spelen werd in febr. 1971 een beroepings-commissie ingesteld onder 
leiding van de heer M. van Houselt, omdat Van der Meer ziek was. Als vertegenwoordiger van 
de wegingscommissie maakte ook ik deel uit van deze commissie. Betrokkenen –  zo gewenst 
vergezeld van een hulp – mochten proberen aan te tonen dat de wegingscommissie het niet 
goed had gezien. Het lukte zelden! Het geheel was eind 1971 afgerond. 
 
Inmiddels waren  op voorstel van de Personeelsdienst in 1971 nieuwe salarislijnen vastgesteld 
voor de groepen 2 t/m 11. Hoewel bijna alle IHC-bedrijven kozen voor een zgn. bandbreedte-
systeem was Werf Gusto een sterke voorstander van een zgn. eindloon-systeem. 
Afstemming binnen IHC van de salaris-hoogte per groep en van de indeling van de funkties in de 
resp. salarisgroepen vergde nog heel veel tijd. 
 
Om de pijn te verzachten voor medewerkers waarvan de funktie (veel) lager werd ingedeeld dan 
tot dat moment het geval was, mochten betrokken medewerkers het bestaande salaris 
behouden , maar wel  “gemerkt” met een S(ociaal). CAO-verhogingen werden echter toegekend 
over het maximum-salaris van de groep waarin men was ingedeeld in het nieuwe systeem. 
Ook kwamen er P-salarissen in de groepen, bestemd  voor medewerkers waarvan verwacht 
mocht worden dat zij t.z.t. zouden doorstromen naar een hogere salarisgroep. 
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In de salarisgroepen t/m 6 (productie) werd een topsalaris ingevoerd voor  medewerkers met 
een beoordeling “zeer goed”. 
Een hoop onrust was voor een tijdje geboren, waarvan men zich achteraf kan afvragen of dat 
het allemaal waard was. 
Later werd ik ook nog lid van een wegingscommissie die IHC Holland instelde om de functies 
boven cao in te delen (salarisgroep 12 t/m 15); deze commissie – onder leiding van de heer Arie 
Bouman – hanteerde hiervoor het Hay-systeem. 
 
In 1970 werd bij IHC Gusto ook besloten een beoordelingssysteem in te voeren; alle 
medewerkers moesten beoordeeld worden en mede op basis van die beoordelingen kwam men 
eventueel in aanmerking voor het P- of topsalaris of een andere (hogere) functie. Maar in de 
productie waren die hogere functies er meestal helemaal niet en de bazen hadden geen zin,  na 
vele jaren met hun mensen gewerkt te hebben,  die nu ineens voldoende, matig of slecht te 
beoordelen. Dus was 70% goed, ondanks alle trainingen in beoordelen die aan chefs en bazen 
waren gegeven. 
Er restte weinig anders dan het zgn. top- of zalmneussalaris in 1972 dan maar voor alle 
productiemedewerkers bereikbaar te maken! Een eenvoudig formulier werd voortaan jaarlijks 
ingevuld waarop slechts afwijkingen van de normaal/goede situatie behoefden te worden 
aangegeven. 
 
2.4 Stakingen 
De scheepsbouw rondom Rotterdam was van oudsher redelijk militant en er opereerden nogal 
wat onafhankelijke bonden. Werf Gusto had er ook één, de MBGK onder aanvoering van de heer 
M. Heijkants. Grotere en kleinere stakingen kwamen dan ook geregeld voor.  
Ik had er bij de RDM ook al een aantal meegemaakt en wist uit ervaring dat het gevaar voor 
escalatie in de eerste dagen lag. Eerst maar wat laten “uitdampen” en dan eens kijken hoe het 
verder moest. 
 
De heftigste staking kreeg Gusto  te verwerken in 1972, de zgn. 400 gulden staking. Niet alleen 
Gusto, alle werven in de wijde omgeving deden mee. 
De onvrede lag hem in het feit dat onderaannemers (koppelbazen) vaak veel meer verdienden 
dan de vaste medewerkers, o.a. omdat sociale lasten e.d. niet of niet geheel werden 
afgedragen. Ook al had IHC Gusto in 1971 al een commissie Onderaannemers een rapport laten 
opstellen hoe om te gaan met het inlenen van onderaannemers, toch werd ook zij  betrokken bij 
de staking. 
In 1972 werd de poort geblokkeerd en iedereen gedwongen het werk neer te leggen; vooral de 
Staalbouwers waren daar furieus over; zij waren over het algemeen geen lid van een vakbond en 
misten in stakingstijd bovendien hun (riante) reisuren en  -kostenvergoeding 
Na verloop van tijd besloot de directie tot actie en werd crisisberaad gehouden in Motel 
Zestienhoven. De volgende morgen vroeg werd de ketting op de poort doorgebrand  en 
begroetten directie en staf alle (verbaasde) medewerkers. Een poging later op die dag de poort 
weer te sluiten werd voorkomen, mede door interventie van de commissaris van politie. 
Besloten werd daarna om de hele poort er “uit te branden”.  Zo kwam de werf aan zijn 
slagboom! 
Maar het feest was nog niet over! Sinds enkele jaren had Gusto Staalbouw een grote afdeling op 
het zgn. Kaarsenterrein, waar jackets en decks gebouwd werden. Deze Staalbouwers waren zo 
kwaad over het hun aangedane (financiele) onrecht, dat zij daarna het heft in handen namen.  
De werf werd letterlijk “schoongeveegd” en een grote wagen blokkeerde nu de ingang. Zo 
duurde de totale staking bij Gusto wel een dag of 15 en is de verhouding tussen werfmensen en 
staalbouwers nooit meer goed gekomen! Maar daarover later meer. 
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In 1973 was er opnieuw een staking in de Metaal én bij Werf Gusto in verband met stagnerende 
cao-onderhandelingen; een ultimatum van de vakbonden aan IHC Gusto in februari 1973 gaf  de 
aanzet tot die staking bij de werf. De Ondernemingsraad schortte het overleg met de directie 
op, om dat eerst in mei 1973 weer te hervatten. 
Omdat inmiddels de opdracht voor de Viking Piper onderhanden was – zonder staking als 
overmachtsclausule – werden door heel Schiedam ruimtes gehuurd (o.a. in de Goede Havenkerk 
aan de Havendijk) om het werk van de tekenkamers e.d. zoveel mogelijk doorgang te doen 
vinden. De personeelsafdeling die  – naast de directie – als enige toegang had tot de werf en de 
gebouwen, werd telefonisch geïnstrueerd over wat nodig was en waar het was te vinden. 
 En ’s avonds gingen tassen vol mee de poort uit om te worden afgeleverd op de verschillende 
adressen. Als de stakers in de tassen wilden kijken werden ze  “bedreigd”  met een wekenlange 
fouillering  als de staking voorbij was …….. 
J.D. Bax – per 1januari 1973 benoemd tot adjunct-directeur – wilde er wel “op af” daar bij die 
poort, maar z’n collega’s lieten hem fijn voorop gaan….. 
 
2.5 Einde 
In juli 1972 kwam er plotseling een einde aan de loopbaan van Loek van der Meer bij IHC Gusto. 
Samen met zijn secretaresse Gerda van Ieperen verliet hij van de ene op de andere dag het 
bedrijf, waarmee Bart van Dam c.s. met een flinke deuk in de Personeelsdienst achter bleef. 
Een mededeling hierover, tevens vermeldend dat Bart werd benoemd tot plv. hoofd 
Personeelsdienst en tot nader order de taken van Van der Meer waarnam, bracht binnen de 
directie tevens de discussie op gang inzake de definitieve opvolging. Ondanks het feit dat hij 
daarin vrijwel alleen stond, besloot Robert Smulders dat Van Dam te jong was (30 jaar) om tot 
Hoofd Personeelsdienst te worden benoemd. Hoewel Piet Houting – hoofd Concern 
Personeelszaken van IHC Holland – hem persoonlijk (?) verzekerde dat hij  desondanks nog een 
mooie toekomst voor zich had bij IHC, lag de beslissing van Smulders aan de basis van het latere 
besluit van Bart van Dam om IHC Gusto te verlaten.  
Tot opvolger van A.L. van der Meer werd benoemd de heer K. Houtaar (Kees), komend van 
Hunter Douglas, met als secretaresse Engelien van Biesen.  Een benoeming die al snel geen 
gelukkige keuze bleek te zijn. Eind 1974 verliet Houtaar IHC Gusto en werd per 1 augustus 1975 
opgevolgd door H.J.M. Heiligers (Bob). 
 
3. Raad van Bestuur IHC Holland 
 
3.1 Samenstelling 
Het is misschien goed hier ook nog wat aandacht te wijden aan de Raad van Bestuur van IHC 
Holland, gevormd op 1 januari 1966 en zetelend op het Marconiplein (Goldfinger House) te 
Rotterdam. 
Bij de oprichting van IHC Holland bestond de Raad van Bestuur uit Henri Smulders (president), 
Piet Verschure (Offshore Divisie) en Dick Smit (Bagger Divisie).  
Bij het aftreden van Smulders op 31 december 1972 werd Dick Smit benoemd tot president en 
kreeg Bob Schuil de leiding over de Bagger Divisie. 
Na het echec in Amerika met IHC Holland Marine Corporation (IHC LeTourneau), waar de bouw 
van booreilanden op het strand hopeloos de mist in ging en dat  IHC uiteindelijk 65 miljoen 
gulden kostte, kreeg Piet Verschure eind 1973 de leiding over de Divisie Deelnemingen (Viking, 
Foramer en Forasol, IHC Holland Exploratie, R.J. Brown & Assoc., IHC Rentals en SBM) en werd 
Bob Schuil per 1 januari 1974 Hoofd van de Offshore Divisie. Op 1 november 1974 werd de 
leiding van de Bagger Divisie opgedragen aan Dick Boterenbrood, komend van de ADM. 
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Toen in 1978 IHC Holland “uit elkaar viel” door de sluiting van IHC Gusto en de Offshore verder 
ging onder de naam IHC Caland kwam IHC Holland (Bagger) onder leiding van Dick Boterenbrood 
(president), Theo de Jooden( via directie IHC Smit/USA/directeur De Klop) en Arie Lanser 
(directeur Werf Van Rees) te staan. 
Nadat Boterenbrood wegens ziekte moest aftreden werd Theo de Jooden president; na het  om 
gezondheidsredenen aftreden van Lanser werd  per 1 juli 1984 Sjef van Dooremalen benoemd 
tot lid van de Raad van Bestuur.  
Per 1 juli 1985 - na het aftreden van Theo de Jooden – werd Van Dooremalen president en 
werden Dik de Haan( Financien) en Bart van Dam (Produktie) benoemd tot lid van de Raad. 
IHC Caland kreeg als Raad van Bestuur Dick Smit, Bob Schuil en Leo van Oosterom. 
IHC Holland kende vanaf 1974 een Centrale Ondernemingsraad, waarin alle Ondernemingsraden 
van de verschillende werkmaatschappijen waren vertegenwoordigd. IHC Gusto werd in de 
beginjaren vertegenwoordigd door P. Schudelaro (tevens secretaris COR), J. v.d. Drift, A. v.d. 
Veer en M. Dettmeijer 
 
3.2. Afdelingen 
De staf van de Raad van Bestuur bestond tot 1978 o.a. uit de afdelingen Concern 
Personeelszaken ( Houting/Veen), Treasury (Boom), Financien (de Haan), Coördinatie Offshore 
Divisie Secretariaat (Toxopeus), Secretariaat (de Mooij), Bedrijfseconomische Groep (de Bruin, 
Verweij) e.d. 
 
3.3 Bijzonderheden 
Als bijzonderheid mag o.a. worden vermeld het avontuur in Amerika met LeTourneau, waar met 
de verkeerde van de twee broers een bedrijf werd opgericht om booreilanden op het strand te 
bouwen in Corpus Christi. Een debacle dat IHC bijna de kop kostte en dat met veel hulp ter 
plaatse uit Nederland (Theo de Jooden, Bernard Celant e.d.) en vanuit het hoofdkantoor (Kerst 
Toxopeus) maar nauwelijks kon worden afgewend. Vooral de contractonderhandelingen van 
Kerst (één eiland verkocht naar Brazilie en één te bouwen in Nederland) waren spectaculair! 
In februari 1974 werd IHC Holland Marine Corporation geliquideerd. 
Ook niet onvermeld mag blijven dat IHC Holland in 1972 met Heerema overeenkwam  een 
belang van 45% in dat bedrijf te nemen; koopsom  te betalen met  43.400 aandelen IHC Holland 
van nominaal f 100,=. De reden om een belang te nemen was dat beide Groepen elkaar 
aanvulden voor wat betreft de offshore-werkzaamheden (bouw- en plaatsing van offshore 
installaties). Uiteindelijk is deze deal niet doorgegaan. 
 
4. Directie en Ondernemingsraad IHC Gusto 
 
4.1 Directie 
Nog even terug naar toen ik op 1 juli 1965 bij Werf Gusto in dienst kwam, vlak voor de 
definitieve fusie tussen de bedrijven van IHC Holland (1 januari 1966); een fusie waar ik 
overigens direct veel werk aan had, o.a. in verband met het aantrekken van medewerkers/sters 
voor het kantoor Marconiplein. 
 
Voorzitter van de directie van Werf Gusto was de heer H. Smulders (Henri). De heer A. Smulders 
(Guus) was technisch/commercieel directeur en de heer F. Smulders (Frido) adjunct-directeur 
productie. Directie-secretaresses waren de dames Van Zetten en Zondag; secretaris van de 
directie waren achtereenvolgens de heren Lems, Toxopeus, Van Westreenen, 
Simon, Hellemans en Roëll. 
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Na het vertrek van Henri Smulders in 1966 naar IHC Holland werd Frido Smulders directeur. 
Een ingrijpende wijziging in de organisatie van Werf Gusto was de benoeming in 1971 van de 
heren M. van Houselt (Chiel) en G.P.A. van Wieringen (Gerrit) tot adjunct-directeur, resp. 
Techniek en Produktie.   
Robert Smulders was sinds 1966 adjunct-directeur Commercie van Werf Gusto tot hij in 1969 
SBM oprichtte; eerst kantoorhoudend op het Marconiplein in Rotterdam, later in Monaco. In 
1973 werd hij teruggeroepen naar Werf Gusto om directeur Commercie te worden;  J.D. Bax 
werd per die datum benoemd tot adjunct-directeur Commercie.   
 
Na het vertrek van Frido Smulders op 1 januari 1974 (na 32 jaar Werf Gusto) kreeg  R. Smulders 
(Robert) de leiding over de directie. 
Het vermelden waard is dat Robert Smulders leiding ging geven aan een bedrijf dat niet bepaald 
“vlekkeloos” functioneerde. In het Gusto Nieuws van 1974 zijn hele verhalen gewijd aan het feit 
dat men “de zaken niet meer in de hand had en dat veel meer uren werden verbruikt dan 
begroot, ook bij identieke objecten zoals de boorschepen”.  Ook was er veel meer afval-
materiaal dan de 20% waarmee normaal werd begroot.  
Begin 1974 liet de directie in het Gusto Nieuws weten dat boven aan haar verlanglijstje voor dat 
jaar stond “orderwinstbewaking”. 
Al in augustus 1973 was een werkgroep Orderwinst-bewaking ingesteld, bestaande uit R. 
Smulders, J.v.d. Winkel, A.M. Heykoop, J. Rodenburg en L. Wensveen. 
De taak van deze werkgroep was het nauwgezet begeleiden van elke nieuwe opdracht, het zo 
vroeg mogelijk signaleren van prijsafwijkingen en vertragingen en het toezien op de naleving van 
gemaakte afspraken. 
In de loop van 1974 werd het echt een “bende” bij IHC Gusto. Met drie grote objecten tegelijk in 
bouw/afbouw - Viking Piper, Spar en Möller-eiland - was het organisatorisch en qua capaciteit 
een chaos. De personele bezetting van de werf was misschien wel verdubbeld en dat leidde tot 
heel veel problemen op vele gebieden. Om levertijden te halen werden medewerkers van 
scheepsbouw-binnen zelfs in ploegendienst op de helling ingezet.  Het Gusto Nieuws uit die tijd 
klaagt over de vele diefstallen die plaatsvinden op het bedrijf en de directie stuurt in september 
1974 alle medewerkers een brief om de “huisregels” nog eens onder de aandacht te brengen. 
Eigenlijk heeft men het bedrijf nadat in 1975 de genoemde projecten waren opgeleverd, nooit 
meer goed onder controle gekregen. Wisselingen in de leiding, onvoldoende werk, niet geweldig 
gemotiveerde medewerkers……..het was allemaal een voorspel van de teloorgang! 
Wel moet gezegd dat het leek of men in 1976/1977 weer wat meer greep kreeg op de kostprijs 
van de objecten, al bleef die – wereldwijd gezien – veel te hoog. 
 
Eppo Sluis, directeur Werf Gusto en specifiek belast met de leiding over  Gusto Staalbouw nam 
per 1 oktober 1973 ontslag om directeur te worden bij De Groot Zwijndrecht. 
Het terugtreden van de heer Van Wieringen als adjunct-directeur in 1972 bracht met zich mee 
dat Van Houselt adjunct-directeur Produktie werd en Hans Sjouke adjunct-directeur Techniek. 
 
Toen Robert Smulders per 1 april 1975 werd benoemd tot directeur Verkoop van IHC Smit, werd 
hij per 12 mei 1975 opgevolgd door L.A. van Gunsteren (Lex) als algemeen directeur. De directie 
van Werf Gusto werd gecompleteerd door de benoeming per 1 juli 1975 tot directeur 
Commercie van de heer Bax en tot directeur Produktie van de heer Sjouke. 
Deze laatste benoeming volgde kort na een mededeling dat de heer Sjouke Werf Gusto zou 
verlaten om directeur te worden van Scheepswerf en Machinefabriek Holland in Hardinxveld…. 
Aan Prof.Dr. M. Mulder van het organisatiebureau Van de Bunte & Co. werd opdracht gegeven 
een onderzoek in te stellen naar de noodzakelijke voorwaarden voor een optimaal functioneren 
van de topleiding…………   
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Op 16 december 1975 komt het rapport: de kern daarvan is dat gekomen moet worden tot een 
vergaande doorvoering van project-management en een globale taakverdeling voor de directie. 
De eerste projectmanagers worden Bart Boon en Theo Meijer. 
Aan Van Gunsteren gaan rapporteren  de hoofden van de afdelingen Personeelsdienst 
(Heiligers),  Kwaliteitsdienst (Westdijk), Produktontwikkeling (Lagers), Technische Dienst 
(Engelsma) , Machinefabriek (Smits), Administratie (Rodenburg), Interne Organisatie(v.d. 
Winkel) en Voorcalculatie(Heijkoop). 
Aan Bax rapporteren de afdelingen Verkoop (o.a. Binée), Marketing (Reichart), Bureau 
Bijzondere Opdrachten incl. Service Engineers (Van Houselt) en Juridische Zaken en 
Correspondentie (Roëll). 
Aan Sjouke rapporteren de afdelingen Ontwerpgroep (Suyderhoud), Tekenkamer Scheepsbouw 
(J. Dekker), Tekenkamer Machinebouw (Blankestijn), Tekenkamer Kraanbouw (van der Veen), 
Centraal Bedrijfsbureau (van der Stadt), Fabricage (Bierman), Eindmontage SB en MB (van 
Putten), Materiaal en Logistiek incl. Inkoop (v.d. Wilt/Kroos). 
In de tweede helft van 1976 begon de directie van IHC Gusto met voorlichtingsbijeenkomsten 
voor het gehele personeel, in kleine groepen. De boodschap was: na de Co 950 is er (nog) geen 
werk en de kans daarop is niet heel groot. Wij hebben teveel uren nodig en we zijn te duur! 
De ingestelde Commissie Scheepsbouw moest nog rapporteren aan de Overheid, maar of er  
nog een rol was voor IHC Gusto (Werfgroep 1 – Grote schepen en Offshore) in de toekomstige 
Nederlandse Scheepsbouwindustrie was zeer de vraag. 
Per 1 september 1976 verliet Lex van Gunsteren Werf Gusto en op 1 juni 1977 nam ook Hans 
Sjouke ontslag. 
Begin 1977 bracht de Beleidscommissie Scheepsbouw een boekje uit met daarin een 
samenvatting  van hun plannen tot herstructurering van de Nederlandse scheepsbouw…… 
 
In verband met het vertrek van Hans Sjouke werd Th.W. de Kleijn (Theo) per 1 mei 1977 
benoemd tot directeur van IHC Gusto, om samen met Bax het bedrijf te leiden;  een bedrijf dat 
na de tewaterlating van de - voor eigen rekening gebouwde -  CO 950 op 13 juli 1978 werd 
gesloten. 
De know-how bleef bewaard door de oprichting van IHC Gusto Engineering, later herdoopt in 
RSV Gusto Engineering o.l.v. J.D. Bax; de naam (en ook het aandeelhouderschap)  werd daarna 
weer gewijzigd in Gusto Engineering. 
In 1988 kwamen Gusto Engineering en MSC naast elkaar onder de vleugels van IHC Caland, om 
in 2011 GustoMSC B.V. te vormen. 
 
Niet onvermeld mag hier blijven dat in december 1975 de directie van IHC Gusto (opnieuw) een 
werfplan presenteerde –nu  in de vorm van een maquette - waarbij de hele werf ongeveer op de 
schop ging. Eind 1972 was al medegedeeld dat men werkte aan een werfplan op langere 
termijn! 
In het nieuwe plan - te realiseren in 4 fases - wordt de Gusto-haven gedempt, worden nieuwe 
hallen gebouwd voor voorbewerking en sektiebouw,  komt er een nieuwe overdekte helling en 
een portaalkraan over de bestaande hellingen om te komen tot een offshore-helling, wordt de 
Machinefabriek afgebroken en opnieuw opgebouwd op een andere plaats e.d. Het plan werd al 
snel ingehaald door een mededeling van de Raad van Bestuur van IHC Holland: “de onzekere 
situatie in de scheepsbouw noopt tot kostenbesparing”. Het werfplan wordt  voor onbepaalde 
tijd uitgesteld…….. 
De directie van Werf Gusto rapporteerde binnen IHC Holland aan het Hoofd van de Offshore 
Divisie. 
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4.2. Ondernemingsraad 
Werf Gusto had een Ondernemingsraad die hoofdzakelijk bestond uit leden van de FNV en het 
CNV; ook het Hoger Personeel was vertegenwoordigd (Vrije Lijst), o.a. door René Raaymakers, 
Guus Smits en George Lagers. Een “moeilijke” factor in de OR was de afvaardiging van de MBGK 
(2 leden), een categorale bond die niet bij de cao-onderhandelingen werd betrokken. Met M. 
Heykants als “aanvoerder” zorgden  zij soms voor behoorlijk wat “oproer” in de OR-
vergaderingen en in de stemming op de werf. 
Voorzitter van de Overlegvergaderingen waren achtereenvolgens de heren Henri Smulders (plv. 
Frido), Frido Smulders (plv. Robert), Robert Smulders (plv. Eppo Sluis/Hans Sjouke), Lex van 
Gunsteren (plv. Hans Sjouke), Hans Sjoule (plv. J.D. Bax) en Theo de Kleijn. 
Secretaris van de OR waren vanaf 1965 achtereenvolgens de heren Piet Slabbekoorn (FNV), Ton 
Janson (FNV) en Piet Schuddelaro (FNV). Een bekende vertegenwoordiger van het 
kantoorpersoneel was Jaap van der Drift (CNV). 
De directie had over het algemeen haar handen vol aan de OR, mede omdat door de leden 
trouw werd geluisterd naar wat de vakbond voorschreef. 
De Metaalbond Rotterdam organiseerde in de jaren ’70 diverse congressen in Helvoirt, bestemd 
voor OR- en stafleden, die door velen werden bezocht. Dat zorgde toch nog voor enige 
verbroedering! 
 
4.3 Marketing/secretariaat 
In 1965 was het nog de afdeling Secretariaat, waarover de directie-secretaris de leiding had. 
Dat waren achtereenvolgens de heren H. Lems, D. Van Westreenen, K. Toxopeus, G. Simon, 
Hellemans en W. Roëll. In juni 1972 werd Kerst Toxopeus benoemd tot hoofd van het 
Coördinerend Offshore Divisie Secretariaat, rapporterend aan de heer P.J.M. Verschure (Piet). 
Hij werd als Hoofd van wat inmiddels heette Stafbureau Marketing/Secretariaat opgevolgd door 
G. Simon. Deze vertrok op 1 september 1974 naar SBM en werd opgevolgd als Hoofd Marketing 
door P.A. Reichart. W.A.C. Roëll kwam de gelederen versterken als bedrijsjurist. 
Onder de afdeling  Marketing vielen juridische zaken en assurantiën; het directie-secretariaat 
dat werd gevormd door de dames A. Zondag en E. van Zetten;  de afdeling Correspondentie (J.C. 
van Toorn), Receptie/telefoon en de Posttafel (P. van Til). 
Ook Bert Kollerie, belast met Publiciteit rapporteerde aan de heer Simon; begin 1974 
centraliseerde IHC Holland de publiciteit en ging Kollerie over naar het Hoofdkantoor. 
De afdeling Marketing verzamelde marktgegevens, onderhield de contacten met de binnen- en 
buitenlandse pers en onderhield de contacten met agenten en vertegenwoordigers in het 
buitenland. Ook de service-engineers - belast met garantie-verplichtingen e.d. – vielen onder  
deze afdeling. 
In 1974 werd het Algemeen Secretariaat opgericht als afsplitsing van Marketing/Scretariaat; 
onder leiding van T. Braaksma stonden de afdelingen receptie/telefooncentrale, 
correspondentie, telex en interne post. Secretaris was de heer J. Ververs, overgekomen van 
Staalbouw. 
Per 1 mei 1974 werd Mej. A. Zondag secretaresse van de Raad van Bestuur van IHC Holland, als 
opvolgster van Mevr. Versluis. 
De heer R. Smulders had daarna Mej. E. van Zetten als secretaresse, de heer J.D. Bax nam Mevr. 
M. van Seeters “over” van de heer Heykoop en deze kreeg van de Personeelsdienst Mej. L. van 
Noordt. De heer Sjouke had sinds 1 februari 1975 als secretaresse Mevr. G. Sevenstern. 
Toen Mej. Van Zetten werd benoemd tot secretaresse van de heer Verschure werd Mevr.  
P.P. Nijhof-den Ouden haar opvolgster. 
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5. Algemeen. 
 
5.1. Administratie 
De afdeling Administratie rapporteerde aan de Algemeen Directeur en stond lang onder leiding 
van de heer M. van Iperen; behalve de Administratie vielen ook de afdeling Loonadministratie 
onder hem (chef G. van Stijn), de afdeling Interne Organisatie en de afdeling Kas (de heer Licht 
en Mej. Straver). De Loonadministratie is enkele jaren ingedeeld geweest bij de 
Personeelsdienst, maar in juni 1972 keerde die weer terug op haar basis. 
De heer Van Iperen kreeg als plaatsvervanger de heer Hommel, die echter op zeer jonge leeftijd 
overleed. Na de pensionering van de heer Van Iperen werd de heer A. van der Kleij (Aad) 
aangesteld als Hoofd Administratie;  toen die werd benoemd tot controller van de Offshore 
Divisie trad op 1 december 1972 de heer J. Roodenburg (Jaap) aan. Hij maakte de sluiting van de 
werf mee. 
 
5.2. Interne Organisatie 
Onder het Hoofd Administratie viel tot juni 1972 ook de afdeling Interne Organisatie. Maar 
omdat de problemen die deze afdeling moest behandelen steeds meer organisatorisch en 
technisch van aard werden, besloot men deze afdeling aan de directeur produktie (Frido 
Smulders) te laten rapporteren. In mei 1973 kreeg  Ir. J.H.J. van de Winkel de leiding over de 
afdeling, datzelfde jaar nog versterkt met de komst van de heren A.J. de Winter en W.T. 
Appelboom (Wim). Ook de heer C.A.M van Leeuwen was werkzaam op deze afdeling. 
Nadat v.d. Winkel het bedrijf had verlaten werd Ir. F.W. Radema benoemd tot Hoofd afdeling 
Interne Organisatie en Systeemontwikkeling. 
 
5.3. Productie-middelen 
Op 1 juni 1972 werd de heer M.M. Oppenheim (Mike) aangesteld met als taak het verbeteren 
van de produktie-middelen ( optimalisatie) . Onbekend is voor mij of daarvan ook enige invloed 
uitging….. 
 
5.4. Projectenbureau 
In 1965 had de heer  M. van Houselt de leiding over het Projectenbureau. Tegenover hem zat tot 
1969 de heer R. Smulders (Robert), adjunct-directeur Commercie; hij werd de oprichter van 
SBM. Ook Gerrit van der Wilt was een ervaren medewerker op deze afdeling. 
Het Projectenbureau rapporteerde aan de directeur Techniek/Commercie en was belast met het 
samenstellen van de offertes, incl. bestek, algemeen plan en voorcalculatie.  
Nadat een offerte order was geworden werd door het Projectenbureau een 
overdrachtsvergadering belegd om er voor zorg te dragen dat bij de Ontwerpafdelingen, 
Tekenkamers en Productie goed werd begrepen wat wel én niet was verkocht aan de klant. 
Toen Chiel van Houselt in 1971 werd benoemd tot adjunct-directeur Techniek werd hij 
opgevolgd door A.F. Beversen (Dolf), die op 1 februari 1971 in dienst was getreden als 
staffunctionaris Verkoop. 
Maar Beversen vertrok op 1 maart 1973 alweer naar IHC Smit als directeur Fabriek en werd op 
zijn beurt opgevolgd door de heer A.M. Heijkoop, met als plaatsvervanger de heer A.G. v.d. Lugt. 
Toen in 1976 een Centrale Ontwerpgroep werd ingesteld heette deze afdeling  voortaan 
Afdeling Voorcalculatie. 
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5.5. Centrale Planning 
Deze afdeling rapporteerde aan de directeur Productie en stond onder leiding van de heer 
 L. Wensveen. Hij was belast met de capaciteitsplanning van het gehele bedrijf, teneinde een 
juiste levertijd  te kunnen afgeven bij het uitbrengen van offertes. Ook het tijdig signaleren van 
mogelijke “leegloop” behoorde tot de taak van deze afdeling. 
In april 1973 werd aan de afdeling Centrale Planning een uitbestedings-coordinator toegevoegd 
in de persoon van de heer G. Figee (Gerrit). 
 
5.6. Inkoop 
De afdeling Inkoop heeft jarenlang onder leiding gestaan van de heer C. Rousse, die zelf een 
specialist was op het gebied van staalcontracten. 
Na zijn pensionering werd in 1971 de heer R. Spruijt aangesteld als Hoofd Centrale Inkoop, een 
afdeling waar alle inkopen voor Werf Gusto samenkwamen. Bekende namen op deze afdeling 
waren de heren  Van Pelt (technisch), de Ridder/C. Uittenbogaard (gietwerk) en  de Ruiter 
(kantoorbenodigdheden). 
Na het afscheid van Rien Spruijt werd Dick Kroos de baas over de afdeling; hij ging in 1975 
rapporteren aan Gerrit van der Wilt die inmiddels was aangesteld als Hoofd Materiaal en 
Logistiek. 
Onder Inkoop ressorteerde ook de afdeling Expeditie, waaraan vanaf 1969 leiding werd gegeven 
door Hein de Rooij. Deze afdeling was o.a. belast met alle verschepingen/transporten van de 
door Werf Gusto vervaardigde producten. 
Per 20 januari 1976 werd De Rooij benoemd tot chef van de Centrale Magazijn Dienst, 
rapporterend aan G.v.d.Wilt (Hoofd Materieel en Logistiek). Zijn plaatsvervanger was de heer H. 
Schilt, chef Magazijndienst. 
 
6. Techniek 
 
6.1. Algemeen 
De afdelingen binnen deze sector rapporteerden tot 1971 over het algemeen aan de directeur 
Commercie en Techniek, de heer Guus Smulders. 
In 1971 werd een ingrijpende wijziging binnen de organisatie van Werf Gusto doorgevoerd met 
de benoeming van twee adjunct-directeuren, te weten de heren Chiel van Houselt (Techniek) en 
de heer Gerrit van Wieringen (Productie).  
Na het aftreden van de heer Van Wieringen in 1972 werd de heer Van Houselt adjunct-directeur 
Productie en werd Hans Sjouke benoemd tot adjunct-directeur Techniek.  
 
6.2. Research en Speciale Objecten 
In 1965 was dit een éénmans-afdeling, bemand door de heer Splinter. In 1966 kreeg Splinter 
versterking van Bernard Celant, tot die in 1974 naar Texas vertrok om Theo de Jooden te 
assisteren. 
De afdeling was belast met alle specifieke berekeningen voor staalconstructies, zoals b.v. kranen 
en palen voor hef- en booreilanden. 
 
6.3. Produktontwikkeling 
In 1968 werd binnen Werf Gusto de afdeling Produktontwikkeling opgericht, belast met het 
verbeteren van bestaande produkten en het ontwikkelen van nieuwe produkten. 
Aanvankelijk was de afdeling gehuisvest in de kantoren boven de Powerloods, tot men in 1969 
verhuisde naar het hoofdkantoor van de werf. 
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De afdeling stond onder leiding van de heer Ir. J.J. Sjouke (Hans) en werd bemand met jonge 
ingenieurs uit diverse studierichtingen.  
De medewerkers van deze afdeling kenden elkaar vaak uit Delft en nieuwe medewerkers 
kwamen dan ook meestal uit die hoek weer binnenstromen, soms middels een 
afstudeeropdracht. 
Nadat Hans Sjouke was benoemd tot Hoofd Tekenkamer SB en MB werd hij per 1 januari 1971 
opgevolgd door  Ir. J.Suyderhoud  als  Hoofd van de afdeling; na de benoeming van Suijderhoud 
tot Hoofd Tekenkamer SB en MB werd deze opgevolgd door Ir. George Lagers. Toen in 1977 
Lagers met Suyderhoud meeging naar MSC werd Freek Higler benoemd tot Hoofd van de 
afdeling Prodo. In 1978 vertrok ook Higler naar MSC. 
 
6.4 Jacking Engineers 
Joop Hage was bij Werf Gusto de senior salesman op het gebied van civiele hefeilanden; bij 
eilanden al Kraanvogel en de Lepelaar,  Stevin ’73, Steel Belle, Avala e.d. kwam je Joop altijd 
tegen. 
Vanaf 1966 werd rond Joop Hage een groepje geformeerd dat belast was met het bedienen van 
de klimsystemen van de hef- en booreilanden.  
Deze jacking  engineers bedienden de hefsystemen zowel bij het testen tijdens de bouw voor de 
werf alsook op locatie op verzoek van de klant. 
Als jacking engineers waren in dienst van Werf Gusto o.a. Joop Wittmaekers, George Nikkels en 
Co Wijchers. 
Toen Joop Hage naar MSC vertrok werd hij opgevolgd door Paul Doorenbosch. 
 
6.5. Tekenkamer Kraan- en Staalbouw 
In 1965 werd deze afdeling reeds vele jaren geleid door de heer J.J. Bieze; deze tekenkamer was 
belast met het ontwerpen en tekenen van alle vaste staalconstructies die door de Werf of de 
afdeling Staalbouw werden vervaardigd, zoals kranen, bruggen e.d. 
Een bekende hoofdontwerper op deze afdeling was de heer K.H. Kosterman. 
Na zijn pensionering werd de heer Bieze opgevolgd door het hoofd van zijn ontwerpgroep, de 
heer Ir. Van der Horst. Toen deze in 1971 besloot zich in Israël  te vestigen werd hij opgevolgd 
door de heer Ir. R. Raaymakers.  Per 1  januari 1973 werd de heer N.G. Zuiderduijn benoemd tot 
hoofd van de tekengroep van Kraanbouw;. In maart  1973 vond een grote verhuizing plaats van 
o,a, de Tekenkamer Kraanbouw (Staalbouw had inmiddels een eigen tekenkamer) naar de 
Straatmakerswerf, gelegen aan de Nieuwe Mathenesserstraat. 
De Boeiengroep die aan deze tekenkamer was  toegevoegd, stond onder leiding  van de heer 
Van der Plas en was oorspronkelijk gehuisvest in De Dukdalf. Dit gebouw kreeg na het vertrek 
van de Boeiengroep de bestemming Informatie, Vorming en Ontspanning. 
In februari 1974 vertrok van der Plas naar SBM in Monaco. 
René Raaymakers werd per 1 november 1973 benoemd tot Hoofd Boeiengroep, teneinde betere 
contacten tot stand te brengen met SBM in Monaco. Hij werd als Hoofd Tekenkamer Kraanbouw 
opgevolgd door Pieter van der Veen. De Boeiengroep verhuisde organisatorisch  -  nadat 
Raaijmakers het bedrijf begin 1974 had verlaten - naar de Tekenkamer Scheeps- en 
Machinebouw. 
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6.6. Tekenkamer Scheeps- en Machinebouw 
Deze afdeling was belast met het ontwerpen en tekenen van alle drijvende constructies die door 
Werf Gusto werden gebouwd; sleephopperzuigers, cutterzuigers, hef- en booreilanden, 
boorschepen, pijpenleggers e.d.  
Jarenlang stond deze afdeling onder leiding van de heer Ir.A. Alderliesten, met vanaf 1968 Jan 
Suyderhoud als hoofd van de Ontwerpgroep van deze tekenkamer.  
Toen Alderliesten eind 1970 Werf Gusto verliet om inspecteur bij Townsend te worden (geen 
succes voor Gusto!), werd hij opgevolgd door Hans Sjouke en werd Suyderhoud hoofd Prodo. De 
ontwerpgroep kwam onder leiding te staan van de heer A.G. van der Lugt; nadat v.d. Lugt was 
benoemd tot plv. hoofd Projecten kreeg Bart Boon op 1 januari 1974 de leiding over deze groep. 
Na de benoeming van Hans Sjouke tot adjunct-directeur Techniek in 1972 werd Jan Suyderhoud 
Hoofd Tekenkamer Scheeps- en Machinebouw, vanaf 1974 incl. Boeien. 
Hij werd “geassisteerd” door de heren v.d. Lugt en Blankesteijn(hoofdontwerpers)), de Snoo 
(staal/hout/pijpleidingen), Van Kleeff (machinebouw), Sival (electro), Koopmans (Nubé-groep). 
Ook de lichtdrukafdeling en het micro-archief hoorden bij de tekenkamer SB en MB 
(Paardekam). 
In 1975 stelde Lex van Gunsteren een Centrale Ontwerpgroep in, waarover Jan Suyderhoud de 
leiding kreeg. Deze Ontwerpgroep was belast met alle ontwerpen, zowel voor offertes alsook 
voor orders en rapporteerde aan Hans Sjouke.  
Deze Centrale Ontwerpgroep was “zwaar” bemand; technische projecten schepen (v.d. 
Lugt/Groeneveld), kranen en lieren (de Bruin/Schoonmade), bestekkengroep (de Snoo), 
rekengroep (de Werk), electrogroep (Sival). Ook beschikte men in de ondersteuning over een 
aantal specialisten (Mommaas, Willems, Doorenbosch).Tot hoofd van de Tekenkamer 
Scheepsbouw werd benoemd de heer J. Dekker en tot Hoofd van de Tekenkamer Machinebouw 
de heer Blankestijn. Na diens vertrek bij Werf Gusto werd de heer Dekker in 1976 hoofd van 
beide Tekenkamers.  
Jan Suyderhoud verliet in 1977 – samen met nog 6 collega’s – IHC Gusto om MSC op te richten. 
 
7. Productie 
 
7.1. Algemeen 
De afdelingen binnen deze sector rapporteerden tot 1971 – direct of indirect – aan de directeur 
produktie, de heer Frido Smulders. 
Zoals reeds omschreven bij de sector Techniek werd in 1971 een ingrijpende wijziging in de 
organisatie van Werf Gusto doorgevoerd en werd de heer G.P.A. van Wieringen benoemd tot 
adjunct-directeur Productie. Na zijn terugtreden om gezondheidsredenen in 1972 nam de heer 
Van Houselt deze taak over;  na de benoeming van Hans Sjouke in 1975 tot directeur van Werf 
Gusto rapporteerde de sector Productie aan hem. 
De heer Van Wieringen heeft vanaf 1974 toch nog enkele taken kunnen vervullen, o.a. als 
adviseur en voorzitter van de ideeënbus-commissie tot zijn pensionering per 1 januari 1975  
(49 dienstjaren). 
Gusto Staalbouw was nauwelijks vertrokken naar Sliedrecht of de leiding van de afdeling 
Produktie nam op 1 maart 1974 haar intrek in de vrijgekomen kantoren in de Powerloods; Van 
Houselt met zijn secretaresse Leidy Boon, de afdeling Centrale Planning die onder de produktie 
was gaan ressorteren met L. Wensveen, de Kwaliteitsdienst met aan het hoofd  G.Westdijk en 
de Technische Dienst onder leiding van I. Engelsma 
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7.2. Kwaliteitsdienst 
Deze afdeling werd geleid door G. Westdijk (Gilles) en was vooral belast met de controle op het 
laswerk. Toen Westdijk IHC Gusto in oktober 1975 (kort) verliet om naar de RTD te gaan, werd A. 
de Haan zijn opvolger, geassisteerd door van der Vlies. 
 
7.3. Technische Dienst 
Deze afdeling werd geleid door de heer N. Conijn(Klaas); na zijn terugtreden werd die taak 
overgenomen door Paul van Erven Dorens; als secretaris functioneerde de (blinde) heer 
K. Wiegel (later geplaatst op de Personeelsdienst bij B. Roelfsema). Paul werd geassisteerd door 
de heren H. Dijkstra (electro), Zondag (mechanisch) en L. Lijmbach (bouw). Omdat Paul deze 
functie in feite toch niet ambieerde werd in sept.1973 zijn functie overgenomen door 
 Ir. I.Engelsma. Toen deze Werf Gusto verliet nam Gilles Westdijk per 1 juli 1976 de leiding op 
zich.  
De Technische Dienst was belast met het onderhoud van gebouwen, de revisie en het verhelpen 
van storingen van/aan alle produktie-middelen, zowel mechanisch als ook electrisch. Ook het 
aanbrengen van stroom aan boord, incl. (nood-)verlichting behoorde tot hun taak. 
Op 1 maart 1974 werd de afdeling Werftransport ondergebracht bij de Technische Dienst; deze 
afdeling stond onder leiding van Bert Weideman en coördineerde alle werkzaamheden rond 
werftransporten. 
 
7.4. Polyesterbouw 
Deze afdeling heeft enkele jaren binnen Werf Gusto bestaan en hield zich bezig (boven de 
Powerloods) met de fabricage van polyester zeiljachten. De leiding hierover had de heer  
N. Conijn. Het was bepaald geen succes en eind zestiger jaren werd de afdeling dan ook 
opgeheven. Conijn behield de leiding over de Technische Dienst. 
 
7.5. Machinebouw 
Onder deze afdeling ressorteerden het Bedrijfsbureau (A. Smits), de Machinefabriek  
(H.K. Damen en  vanaf 1971 ook R.G.A. Houthuysen)), de Koperslagerij (W. Ommering) en de 
afdeling Montage aan boord (A.C. Vorster en vanaf 1-1-1971 ook H.L. de Ridder). Ook de 
afdeling Apparatenbouw viel onder de sector Machinebouw. Jarenlang zwaaide de heer P.J. 
Binnema de scepter over deze afdelingen;  maar o.a. problemen met de bezetting van de 
Machinefabriek leidden er toe dat hij  in mei 1972 uitsluitend met de leiding over deze fabriek 
en de Apparatenbouw werd belast. De overige afdelingen zouden overgaan naar het Hoofd 
Eindmontage. 
Waarschijnlijk heeft e.e.a. er toe geleid dat Binnema in oktober 1972 het bedrijf heeft verlaten; 
A. Smits (Guus) werd zijn opvolger. In december 1975 overleed de heer H.K. Damen (adviseur); 
de fabriek werd feitelijk geleid door Houthuysen. 
 
7.6. Scheeps- en Constructiebouw 
In 1965 stond deze afdeling onder leiding van de heer G.P.A. van Wieringen (Gerrit). Het 
bedrijfsbureau werd geleid door Jan Barzilay, Scheepsbouw-binnen door Jaap Molendijk en 
Scheepsbouw-buiten door Frans van der Stadt ( ass. Chef Afbouw werd in 1971 Peter 
Mackenbach); Voorbewerking stond onder leiding van W.Hendriks en de Kwaliteitsdienst onder 
leiding van Gilles Westdijk.  In 1972 werd Van der Stadt bedrijfsleider Scheepsbouw-binnen en 
werd L. van Putten (Leo) chef Afbouw. 
Nadat in juni 1972 de heer Ir. W. Paardekoper in dienst was getreden werd de organisatie van 
de afdeling Eindmontage (Scheeps- en Werktuigbouw buiten) flink op z’n kop gezet. 
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Hoofd Eindmontage werd Wim Paardekoper, chef Bedrijfsbureau Ir. A.G.R. Binée (Lex), 
bedrijfsleider Werktuigbouw  Bram Vorster (tevens plv. hoofd Eindmontage) en bedrijfsleider 
Scheepsbouw Leo van Putten. Binée zou op 1 juni 1974 worden benoemd tot sales engineer. 
Vorster had als assistenten Hans de Ridder (chef Machinebouw) en Rietveld (chef Pijpleidingen), 
terwijl Van Putten twee assistenten Scheepsbouw had, te weten Peter Mackenbach(chef EMS 
en na diens vertrek in oktober 1975 B. Rasenberg) en Otto Brinksma (chef EMS). 
Toegevoegd aan deze afdeling werden de heren Jaap  Sprenger als coördinator subcontractors, 
samen met Helmut  Hirsch en E. Weideman als specialist hijswerk (later verhuisde deze afdeling 
naar de TD). 
Scheepsbouw-binnen werd een zelfstandige afdeling onder leiding van Frans van der Stadt, 
met als sectoren bedrijfsbureau, voorbewerking, voormontage, kwaliteitscontrole en 
tekenkamer 1:10 (H. Heus en na diens overlijden J.W. Beukers).  
Van der Stadt werd na zijn benoeming per 1 april 1975 tot Chef Centraal Bedrijfsbureau 
opgevolgd door Tom Bierman; zijn taak als bedrijfsleider Constructiebouw werd overgenomen 
door T.P.A. Meijer. 
Nadat Hans Sjouke directeur Werf Gusto was geworden en Paardekoper het bedrijf had 
verlaten, werd Leo van Putten in 1976 Hoofd Eindmontage met Brinksma(EMS), 
Rasenberg(EMS), Vorster(EMW), Rietveld(EMP), de Ridder(IBS) en Hirsch(EML) als assistenten 
van de resp. afdelingen. 
 
7.7. Slikkerveer 
De afdeling Slikkerveer van Werf Gusto kent een lange historie. De werf werd in 1855 opgezet 
door een telg uit een bekend scheepbouwers geslacht, Joost Pot Arijzoon . Hij bleef de eigenaar 
tot 1871, toen de werf werd overgenomen door Pieter Smit Fopz. Hij gaf de werf de naam 
Scheepsbouw en Machinefabriek “De Industrie” en bleef eigenaar tot 1894; deze werf was de 
voorloper van de latere N.V. Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit jr. te Rotterdam. 
Op 14 maart 1894 werd de Firma A.F. Smulders eigenaar van de werf; tot 1905 bouwde men er 
ca. 100 schepen, waaronder een droogdok, elevateurs, excavateurs, stoomhoppers, 
baggermolens en sleepboten.  De werf lag t.o.v. Rotterdam niet ideaal en was vrijwel uitsluitend 
op scheepsbouw ingericht, met slechts een kleine machine-afdeling. Grote onderdelen en 
machines moesten over water uit Utrecht worden aangevoerd. Maar veel belangrijker was: een 
beroemd machine-fabrikant was op weg door het aankopen van een werf om ook een beroemd 
scheepsbouwer te worden!  
Gebrek aan ruimte voor verdere expansie bracht Smulders er toe in 1905 het bedrijf te 
verplaatsen naar Schiedam onder de naam Werf Gusto v/h Firma A.F. Smulders. 
Vervolgens vestigde zich in 1917 de Internationale Scheepsbouw Maatschappij  De Maas op het 
terrein in Slikkerveer en bleef daar tot 1937; deze werf bouwde in die jaren o.a. 21 schepen voor 
de Koninklijke Paketvaart Maatschappij; waarvoor ook het laatste schip was bestemd. Inmiddels 
hadden een aantal grote werven, waaronder Werf Gusto, de  Haagse N.V. 
Scheepsbouwbelangen opgericht om overtollige capaciteit uit de markt te “kopen”. Zij kochten 
ook de werf in Slikkerveer. 
Toen Werf Gusto ook in Schiedam met gebrek aan ruimte kampte, werd de werf te Slikkerveer 
in 1941 weer (in huur van Scheepsbouwbelangen) in gebruik genomen; in 1960 overgaand in 
eigendom door definitieve aankoop. Adres van de werf: Ringdijk 486, een dijk met veel 
scheepsbouwbedrijven zoals  Boele en De Goot en van Vliet. 
In de loop van de jaren werden de faciliteiten in Slikkerveer uitgebreid en gemoderniseerd, o.a. 
met een grote lashal (hijsvermogen 2 x 25 ton) en een 50 meter brede helling.  
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Boven de helling draaide een 30-tons torenkraan, waarvan de baan kon worden opgebroken 
indien men de volle 50 meter breedte van de helling wenste te benutten. 
Gusto Slikkerveer werkte voornamelijk in opdracht van IHC Gusto aan secties, pontons e.d. 
Maar ook menige SBM heeft haar levenslicht gezien in Slikkerveer. Om die reden werd ook een 
zandstraal-tent aan de uitrusting van de werf toegevoegd; later was deze tent heel bruikbaar 
voor de revisie van vele boeien. 
In 1972 vonden opnieuw een groot aantal renovaties/verbeteringen plaats aan de werf  in 
verband met de bouw van  een (1/2) Russische pijpenlegger; verharden en asfalteren gedeelte 
buitenterrein, verplaatsing magazijnen, vergroten inrit vanaf de dijk, aankoop 80 tons 
bandenwagen e.d. 
Gusto Slikkerveer rapporteerde aan de heer Van Wieringen (later Van Houselt) en stond onder 
leiding van de heer G.J. Campfens (Gerard), daarin bijgestaan door de heer Alderlieste. 
Slikkerveer had 3 afgevaardigden in de Ondernemingsraad van IHC Gusto (J. van ’t Geloof, S. 
Krouwel  en W. Verboom). 
Ten tijde van de bouw van de Russische pijpenlegger werd Ir. I. Engelsma aangesteld als order-
coördinator en Andries Peters als bedrijfsassistent. 
De loonadministratie en personeelszaken werden  -  in overleg met  Schiedam – geregeld door 
de heer A.W. Nugteren. 
In 1975 vestigde IHC Gusto Staalbouw BV haar hoofdkantoor op het bedrijf te Slikkerveer. 
 
8. Gusto Staalbouw 
 
8.1 Schiedam 
Gusto Staalbouw vormde een redelijk autonoom geheel binnen Werf Gusto en heeft vele jaren 
onder leiding gestaan van de heer Hein Conijn; toen hij Werf Gusto verliet om directeur te 
worden bij Hollandia Kloos werd hij opgevolgd door Ir. E. Sluis (Eppo). Secretaris van Eppo Sluis 
was de heer J. Ververs. 
 In Nederland was Gusto Staalbouw bekend door haar montage-werkzaamheden aan tunnels 
(Maastunnel), reparatie en nieuwbouw van bruggen (Brienenoord), bouw van hoogovens 
(Hoogoven IV, VI en VII - 1971), Deltawerken (Haringvliet), gebouwen (Marconiplein), bouw  en 
onderhoud van raffinaderijen en chemische fabrieken (Dow) e.d. 
Bekende montageleiders uit die jaren waren o.a. Wim Kok, Henk de Hoog, Jo den Ambtman, 
Cees den Ouden en Toon Hermans. 
Staalbouw had een eigen calculatie-afdeling (Cor van der Hoeven en Loek Rousse), een 
bedrijfsbureau, een 0rder-administratie/assurantie-afdeling (Theo Nieuwenhuizen en Ab Bijloo) 
en later ook een eigen tekenkamer onder leiding van Frits ter Hark. 
In de Ondernemingsraad van IHC Gusto was Staalbouw vertegenwoordigd met Arie v.d. Veer 
(Schiedam) en Cor Ammerdorffer (Hoogovens). 
Al in 1892 richtte A.F. Smulders (tijdelijk) een bedrijf op in Amsterdam voor grote 
werkzaamheden aan o.a. de Hogesluis, de Blauwbrug en de Gasfabriek. De voorloper van Gusto 
Staalbouw dus in feite…… 
Op het “kaarsenterrein” achter op de werf in Schiedam werd in de zestiger jaren een afdeling 
Fixed Platforms gestart. Ir. T.P.A. Meijer werd Hoofd  van die afdeling, vanaf mei 1973 
geassisteerd door Tom Bierman als bedrijfsleider Constructiebouw. In de Powerloods werden de 
constructies samengesteld, gereed voor montage op het buitenterrein. 
Toen Eppo Sluis op 1 oktober 1973 Gusto Staalbouw verliet om directeur te worden bij De Groot 
Zwijndrecht ging Meijer als Hoofd Fixed Platforms rapporteren aan de directie van Werf Gusto. 
Bierman werd -  nadat v.d. Stadt Hoofd Centraal Bedrijfsbureau was geworden – Hoofd 
Fabricage (sectie- en constructiebouw), rapporterend aan Hans Sjouke. 
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8.2 Geleen 
Onder Gusto Staalbouw viel ook Gusto Staal- en Mijnbouw in Geleen. Dit bedrijf aan de 
Kampstraat was in 1941 aangekocht en fungeerde als toeleveringsbedrijf voor de Staatsmijnen. 
In het bouwen van mijnschachten e.d. was men zeer bedreven, maar later werd ook 
montagewerk verricht voor DSM, ENCI en Budelco. 
Het bedrijf heeft  lang onder leiding gestaan van de heer J.M. Zeijen; bedrijfsleider fabriek was 
gedurende die jaren de heer H.v.d. Pas, in 1971 opgevolgd door  de heer G. van Waas die van 
Swarttouw afkomstig was.  J. den Ambtman en Karel Noblesse waren montageleiders  en de 
heer Kop was administrateur/personeelschef. Na het afscheid van Zeijen werd Jan Zandstra 
benoemd tot vestigingsleider, daarvoor stafmedewerker (?) van Eppo Sluis in Schiedam. 
In de Ondernemingsraad van IHC Gusto werd Geleen o.a. vertegenwoordigd door de heren Dols, 
Jacobs en Smeets. 
Eind 1973 waren er 225 medewerkers in dienst in Geleen, een aantal dat in 1974 middels 
gedwongen ontslagen werd teruggebracht tot ongeveer 150. Een tweede ontslag ronde volgde 
in 1976, toen besloten moest worden alleen de fabriek in Geleen open te houden, voornamelijk 
voor de fabricage van palen voor hefeilanden, pontons voor Beavers e.d. (ca. 100 medewerkers). 
Jo den Ambtman werd toen bedrijfsleider Fabriek (Van Waas was overleden) en Jan Mercx werd 
benoemd tot vestigingsleider. 
In 1985 werd Gusto Geleen verkocht aan Joep van den Nieuwenhuyzen wegens een structureel 
gebrek aan werk. 
 
8.3 Lastechnisch bedrijf De Kleijn 
Onder Gusto Staalbouw ressorteerde ook Lastechnisch bedrijf De Kleijn, gevestigd te Sliedrecht. 
De problemen in verband met onderaannemers zoals die zich in 1972 manifesteerden (staking) 
kwamen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Goede vakmensen - zeker voor offshore-werk - waren 
nauwelijks te krijgen en dus werd er naar onderaannemers (vaak koppelbazen) gegrepen om het 
werk klaar te krijgen. 
Toen zich in 1971 dan ook de kans voordeed om Lastechnisch bedrijf De Kleijn te kopen liet 
Gusto Staalbouw die kans niet aan zich voorbij gaan. Een bedrijf met ca. 100 medewerkers, 
waarvan velen met het fel begeerde 2G/5G-certificaat (later 6G) hadden en dus prima aan 
jackets en decks konden lassen. Maar het bedrijf kon ook hefeilanden bouwen, zoals o.a. de 
Stevin ’73. Als IHC De Kleijn kreeg het bedrijf  in 1973 ook een eigen Ondernemingsraad, met 
Gerard van de Heuvel als eerste secretaris.  In juni 1973 telde IHC De Kleijn 315 medewerkers; 
de montageploeg op Hoogovens was inmiddels toegevoegd aan het bedrijf. Na het vertrek van 
Eppo Sluis per 1 oktober  1973 rapporteerde de directie van het bedrijf – Theo de Kleijn – 
voortaan aan het Hoofd van de Offshore Divisie van IHC Holland. 
Eind 1973 zou IHC De Kleijn de kern gaan vormen van IHC Gusto Staalbouw BV. 
 
9. IHC Gusto Staalbouw BV 
 
9.1 De start 
Toen Eppo Sluis  per 1 oktober 1973 ontslag nam als directeur van Gusto Staalbouw om naar De 
Groot Zwijndrecht te gaan, werd door de directie van IHC Gusto  besloten  – mogelijk mede als 
gevolg van de acties van de Staalbouwers in 1972 en het grote verschil in beloning tussen hen en 
de werfmensen – tot oprichting van IHC Gusto Staalbouw B.V. met de hoofdvestiging bij IHC De 
Kleijn in Sliedrecht. De Raad van Bestuur van IHC Holland stelde zich achter dit besluit. 
In deze nieuwe onderneming werden ondergebracht IHC  De Kleijn en de afdelingen van Gusto 
Staalbouw in Schiedam (incl. calculatie, tekenkamer, werkvoorbereiding e.d.)  en Geleen; ook de 
montage-afdelingen bij Hoogovens en in Europoort werden hierbij gevoegd.  
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Tot directeur van IHC Gusto Staalbouw BV werd benoemd de heer Th.W. de Kleijn, tot dan toe 
directeur van het gelijknamige Lastechnisch bedrijf. 
Dit bedrijf beschikte zelf echter absoluut niet over een staf die capabel genoeg was om een 
dergelijke grote reorganisatie in goede banen te leiden; een bedrijf met op dat moment nog  
meer dan  800 medewerkers was in een handomdraai  geboren, maar hoe het verder moest 
werd aan Theo de Kleijn overgelaten.  
Die voelde zich hoogst ongelukkig met de gang van zaken en wendde zich tot Bart van Dam om 
raad; meer nog, hij wilde Bart graag meenemen naar IHC Gusto Staalbouw als Hoofd 
Personeelszaken, tevens belast met de leiding over alle overige niet-technische afdelingen.  
Daarmee wilde hij zich verzekeren van de benodigde kennis op het gebied van de vereiste 
organisatie, de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers en hun loopbaan tot dusver binnen 
Gusto Staalbouw. Bovendien was een vertrouwd gezicht uiterst welkom om de ongeruste 
medewerkers  - met name in de staf van Gusto Staalbouw in Schiedam – enigszins gerust te 
stellen. 
Een verzoek van Theo de Kleijn aan Robert Smulders om Bart van Dam af te staan aan de nieuwe 
onderneming werd niet gehonoreerd; wel mocht Kees Houtaar mee naar IHC Gusto Staalbouw . 
Het was de Raad van Bestuur van IHC Holland die aan De Kleijn volmacht gaf die medewerkers 
van IHC Gusto mee te nemen, die benodigd waren om IHC Gusto Staalbouw op poten te zetten. 
En zo vertrok Bart van Dam op 1 april 1974 naar IHC Gusto Staalbouw te Sliedrecht. 
Naast Theo de Kleijn als directeur van IHC Gusto Staalbouw bestond de “staf” op 1 januari 1974 
vooral uit de van Schiedam overgenomen medewerkers zoals T.P.A. Meijer, J. Zandstra, J.Th. 
Nieuwenhuis, A.J. Bijloo, C. v.d. Hoeven, L. Rousse, J. Koelewijn. M. Zappeij, C.F. Ostendorf,  
H. Masselink (montage), C. den Ouden (montage),  H. Busink  en A. H. Verbeek. 
Gedeeltelijk bleven deze medewerkers kantoor houden in Schiedam (Meijer, Tekenkamer), 
gedeeltelijk pendelde men met bedrijfsbusjes dagelijks naar Sliedrecht. 
 In Sliedrecht waren al  aanwezig A. Smits (bedrijfsleider) en J. de Groot (administratie). 
Via de Montage-afdeling Hoogovens kwamen over o.a. H. de Hoog, J. den Ambtman, J.W. 
Timmer en J.C. Kraakman. 
 
9.2 Naar Slikkerveer 
De vestiging van IHC Gusto Staalbouw te Sliedrecht  was ronduit armoedig. Weliswaar werden er 
o.a. pontons gebouwd voor hefeilanden, maar werflay-out, hijs vermogen, kantoorfaciliteiten 
e.d. waren IHC Holland onwaardig. 
Reden voor Theo de Kleijn en Bart van Dam eind 1974 een plan te schrijven om de 
hoofdvestiging van IHC Gusto Staalbouw over te plaatsen van Sliedrecht naar de werf van Gusto 
Slikkerveer. De Raad van Bestuur van IHC Holland bracht hierop in februari 1975 een Info-nota 
uit, waarin een mogelijke samenvoeging van IHC Gusto Staalbouw BV met de afdeling 
Slikkerveer van IHC Gusto  werd aangekondigd. Na het uitbrengen van een studie-nota in maart 
1975 konden alle betrokken partijen vrede hebben met dit plan en werd in de loop van 1975 de 
hoofdvestiging van IHC Gusto Staalbouw BV verplaatst van Sliedrecht naar Slikkerveer. 
 
9.3 Organisatie en lay-out 
Met de nodige aanpassingen – een “tijdelijk” kantoor voor directie en staf en een nieuwe 
kantine met plaats voor ongeveer 400 medewerkers – werd de werf geschikt gemaakt voor de 
nieuwe bezetting. Ook de lay-out van het  werfterrein  werd aangepast;  de bestaande haven 
werd gedeeltelijk gedempt om plaats te maken voor loodsen van onderaannemers en een groot 
gedeelte van het buitenterrein werd verhard. Zo ontstond een locatie met twee hellingen die tot 
één te koppelen waren (50 meter breed), bediend door een nieuwe torenkraan met een 
hijsvermogen van 50 ton(de oude 30-tonner was omgevallen);  waar ook grote constructies 
zoals cutterladders, jackets, decks, secties en olieoverslagboeien gebouwd konden worden.  
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De organisatie werd aangepast door het afstoten van alle montage-afdelingen, zowel bij 
Hoogovens alsook in Europoort en in Geleen. Het totaal aantal medewerkers bedroeg na deze 
afslanking nog 400 man, waarvan 200 op Slikkerveer, 100 in Schiedam en 100 in Geleen. 
De in 1975 samengevoegde Ondernemingsraad van IHC De Kleijn met de OR-leden van Gusto 
Slikkerveer vormden de nieuwe OR van IHC Gusto Staalbouw; secretaris daarvan was 
aanvankelijk Wim Verboom en later Laurens Rijshouwer. 
In 1976 kwam de volgende grote wijziging in de organisatie. De directie van IHC Gusto – in de 
personen van Hans Sjouke en Lex van Gunsteren – kwam op bezoek in Slikkerveer met de 
mededeling dat alle medewerkers van Gusto Staalbouw uit Schiedam moesten verdwijnen; of de 
directie van IHC Gusto Staalbouw dat maar even op korte termijn wilde regelen. 
Door nog wat verdere aanpassingen van de accommodatie in Slikkerveer – o.a. een mobiele 
montagehal op het verharde buitenterrein  en het instellen van een tweeploegendienst  - werd 
het mogelijk in de loop van 1976 alle medewerkers uit Schiedam over te plaatsen naar 
Slikkerveer. De in Schiedam steeds uitgevoerde werkzaamheden zoals het bouwen van jackets 
en decks werden in het vervolg in Slikkerveer uitgevoerd. De uit Schiedam meegekomen en later 
vernieuwde bevelmachine bewees daarbij uitstekende diensten, evenals het feit dat de meeste 
lassers van Staalbouw over een 2G/5G-certificaat (of 6G)beschikten. 
 
9.4 Aktiviteiten 
Tussen 1974 en 1980 werden een groot aantal activiteiten door IHC Gusto Staalbouw  
uitgevoerd, o.a.: 
 
- hefeiland IB 901 voor Interbeton (1974) 
- hefeiland Steel Belle voor Stevin/Philipp Holzman (1975) 
- hefeiland Mona voor Stevin (1976) 
- cutterzuiger Sliedrecht 33 voor Kon.Adriaan Volker Groep (1976) 
- splittrail Thames voor Prins van Wijngaarden (1977) 
- wandelend hefeiland Avala voor PIM (1978) 
- casco zelfvarende cutterzuiger Marco Polo voor Jan de Nul (1979) 
- 4 watertankers via IHC France voor Libië 
- cutterladder Simon Stevin voor RDM (1978/1979) 
- revisie van vele SBM’s  
- revisie  ELSBM voor BNOC 
- secties voor IHC Gusto en IHC Smit 
 
Bovendien werden vanaf 1976 een flink aantal jackets en decks gebouwd in Slikkerveer  voor 
o.a. Pennzoil Nederland Company (operator voor de Noordwinning groep waar ook IHC een 
aandeel in had)), maar ook voor Unocal, Placid en  Amoco . De Noordzee stond er vol mee, o.a. 
in de blokken K10, K11, K12, K13 en P14.  
Palen voor hefeilanden werden hoofdzakelijk in Geleen samengesteld. Een bijzonderheid daarin 
waren de palen voor de Seafox I in opdracht van MSC; twee zijden waren van Naxtra 70 en twee 
van T1-staal. Dat betekende lassen met voorverwarming tot 180oC! Deze palen werden ook niet 
in secties naar de werf vervoerd waar het ponton werd gebouwd (Boele Bolnes), maar in z’n 
geheel samengesteld en met een binnenvaartschip naar de Jobshaven in Rotterdam gebracht 
om direct in het eiland te worden gehesen. 
Ook pontons voor Beavers van IHC De Klop werden regelmatig in Geleen vervaardigd. 
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9.5. Hergroepering 
In 1976 was de scheepsbouw in dusdanig slecht weer terechtgekomen dat de overheid besloot 
tot een drastische sanering. Hiertoe werd de Beleidscommissie Scheepsbouw ingesteld, die de 
industrie in 5 werfgroeperingen verdeelde.  
Werf Gusto kwam in Werfgroep I terecht (zeer grote schepen en offshore), de overige werven 
van IHC Holland werden ingedeeld in Werfgroep 3 (baggerbouw), onder voorzitterschap van Mr. 
Langman.  
                                                                         
Ook IHC Gusto Staalbouw werd ingedeeld in Werfgroep 3, hoewel geen specifieke baggerkennis 
binnen dat bedrijf aanwezig was; men was hooguit toeleverancier en was meestal meer bezet 
met vaste offshore-constructies. 
De Raad van Bestuur van IHC Holland wist dat de offshore en dus Werf Gusto niet te redden 
was; nog voordat de Beleidscommissie Scheepsbouw werd ingesteld had Minister Lubbers 
immers al eens opdracht gegeven aan McKinsey om te bezien of gekomen kon worden tot een 
bundeling van de offshore-aktiviteiten van Rijn-Schelde-Verolme, IHC Holland en De Groot 
Zwijndrecht. 
Hoewel dit onderzoek toen op niets uitliep was de toon voor de offshore gezet in Nederland! 
 
9.6 Opnieuw wijzigingen 
Begin 1977 kwam het “verzoek” van de Raad van Bestuur van IHC Holland aan Theo de Kleijn om 
directeur van IHC Gusto te worden. Lex van Gunsteren had het bedrijf op 1 september 1976 
verlaten, terwijl Hans Sjouke te kennen had gegeven ontslag te nemen met ingang van 1 juni 
1977. Adviezen aan Theo de Kleijn – met name van Bart van Dam – om deze job niet op zich te 
nemen (sluiting van de werf was in zicht en bepaald geen makkelijke job) werden weggewoven, 
evenals de gezamenlijk opgestelde brief aan de Raad van Bestuur met “eisen” om o.a. de voor 
sluiting benodigde stafleden posities binnen IHC toe te zeggen voor daarna. 
Toch besloot Theo de Kleijn directeur van IHC Gusto te worden en vertrok hij per 1 mei 1977 
naar Schiedam om samen met J.D. Bax aan dit bedrijf leiding te geven. Het zou de vervelendste 
periode uit zijn loopbaan worden.  
Twee maanden later kwam het advies van de Beleidscommissie Scheepsbouw  “IHC Gusto zal als 
bouwplaats worden opgeheven”; in 1978 kwam via een interne mededeling van IHC de nota 
“Voorgenomen herstructurering van IHC Holland N.V.”  Het einde van IHC Gusto was nabij. 
Bart van Dam werd per 1 mei 1977 benoemd tot directeur van IHC Gusto Staalbouw. 
Frans van der Stadt kwam als Hoofd Produktie de gelederen van IHC Gusto Staalbouw 
versterken en verliet dus - zoals vele anderen – IHC Gusto in Schiedam. Bart Roelfsema werd 
Hoofd Personeelszaken in Slikkerveer als opvolger van Bart van Dam; opnieuw een aderlating 
voor IHC Gusto. IHC Gusto Staalbouw draaide op volle sterkte verder, hetgeen van de 
organisatie in Schiedam niet gezegd kon worden. Bekende stafleden van IHC Gusto Staalbouw 
waren in die tijd naast Frans en Bart o.a. Theo Nieuwenhuizen (order-adm. en verzekeringen), 
Cor van der Hoeven (Calculatie), Jelle de Groot (Administratie), Hans Busink (Technische dienst), 
Ad Smits (Bedrijfsleider), Gerard Campfens (Produktie)),  Andries Peters (Bedrijfsbureau), Cees 
Penning (Ontwerp/berekeningen). 
 
9.7. Een eigen gezicht 
Het was Bart van Dam al langere tijd duidelijk dat het voor de continuïteit van IHC Gusto 
Staalbouw gewenst was te beschikken over een “eigen produkten-pakket” binnen IHC Holland, 
in plaats van steeds weer afhankelijk te zijn van uitbestedingen van IHC Gusto of IHC Smit. 
Onder de titel “IHC Gusto Staalbouw – Een eigen gezicht” werd een rapport geschreven voor de 
Raad van Bestuur, waarin er op werd aangedrongen de produkten die de afdeling Speciale  
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Constructies van IHC Smit vervaardigde in de toekomst te laten fabriceren door IHC Gusto 
Staalbouw. 
Als motief werd o.a. aangevoerd dat de lashal op Slikkerveer uitermate geschikt was voor de 
vervaardiging van produkten zoals baggerinstallaties, zuigbuizen, bokken, hydrohamers e.d.  
Bovendien beschikte Staalbouw over zeer bekwame constructie-bankwerkers en (veel) lassers 
met een 2G/5G of 6G-certificaat. Vervoer over water tussen de twee werven in Slikkerveer en 
Kinderdijk kon geen probleem zijn. 
Bovendien zou het IHC Holland veel geld besparen; de hallen waarin de afdeling Speciale 
Constructie op dat moment was gehuisvest waren hoognodig aan vervanging toe. 
 
IHC Smit liet Ir. W.L. Bastian een rapport opstellen waarin werd gesteld dat overheveling naar 
IHC Gusto Staalbouw van de afdeling Speciale Constructie niet mogelijk was, omdat een zeer 
groot aantal van die produkten tussentijds verspanende bewerkingen moest ondergaan. 
Wat bij IHC Gusto Staalbouw al lang bekend was en later ook is gebleken, werd slechts 5% van 
de produkten tussentijds bewerkt. Men wilde gewoon niet en had de stok gevonden om de 
hond te slaan! 
 
9.8 Weer mutaties 
Na de zomervakantie nodigde Ir. T.P. de Jooden – voorzitter van de Raad van Bestuur – Bart van 
Dam uit voor een gesprek onder vier ogen. Hij liet weten het rapport inzake IHC Gusto 
Staalbouw zeer te waarderen en daarover zeker ook te willen nadenken. Maar of het wel of niet 
werd uitgevoerd, in ieder geval  niet onder het bewind van Bart van Dam. 
De Raad van Bestuur had grote problemen om de fusie tussen IHC De Klop en Werf van Rees 
verder te doen plaatsvinden; de heer Dreijer had het bedrijf in Sliedrecht al verlaten en de heer 
C. van der Weele zag de toekomst van het gezamenlijke bedrijf IHC van Rees De Klop anders dan 
IHC Holland wilde en ook aan de Beleidscommissie Scheepsbouw had voorgeschoteld. 
Per 1 januari 1980 werd Bart van Dam benoemd tot directeur van het bedrijf te Sliedrecht, met 
als bijzondere taak verdere  invulling te geven aan de integratieplannen voor beide werven.  
In mei 1983 werd een compleet nieuwe werf in gebruik genomen, gebouwd op de plek waar 
ooit Werf van Rees stond: IHC Sliedrecht. 
 
9.9 Tenslotte 
Eind 1978 is Theo de Kleijn nog even teruggekeerd als directeur van IHC Gusto Staalbouw, onder 
grote weerstand van de Ondernemingsraad; maar de Raad van Bestuur had hem die 
mogelijkheid destijds toegezegd en moest haar belofte dus ook waarmaken, al was B. Schuil dat 
blijkbaar vergeten en Bart van Dam de kar liet trekken richting OR. Maar De Kleijn was 
“opgebrand” door zijn klus in Schiedam en vertrok na een paar maanden alweer met vervroegd 
pensioen. 
Na het vertrek van Bart van Dam per 1 januari 1980 naar IHC Van Rees De Klop was IHC Gusto 
Staalbouw dus “directie-loos” en werd Ir. Jaap Stam van IHC Smit – naast zijn functie in 
Kinderdijk - benoemd tot directeur van het bedrijf in Slikkerveer. Om hem in zijn dubbelrol te 
assisteren werd het Hoofd Produktie van IHC De Klop – Jan van Dongen -  benoemd tot General 
Manager van IHC Gusto Staalbouw en belast met de dagelijkse leiding. Voor Frans van der Stadt 
een reden om het bedrijf te verlaten om Hoofd te worden van de Technische Dienst van 
Baggerbedrijf Zanen Verstoep. 
Na de pensionering van Jan van Dongen werd de Hoofd Bedrijfsleider van IHC Smit - Arie 
Kraaijeveld – benoemd tot General Manager van IHC Gusto Staalbouw. Hij vertrok bij de 
dreigende sluiting van het bedrijf naar Van Lent Jachtenbouw. 
Bij gebrek aan voldoende werk binnen IHC werd in 1982 een aanzienlijk aantal medewerkers 
ontslagen, ook bij IHC Gusto Staalbouw in Slikkerveer en Geleen. 
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Toen IHC Holland in 1987 moest besluiten tot de zoveelste grote reorganisatie viel ook voor IHC 
Gusto Staalbouw definitief het doek en werd de werf in 1988 gesloten. Gusto Geleen was in 
1985 al verkocht aan Joep van den Nieuwenhuyzen. 
Zo bleef er na de sluiting van IHC Gusto in 1978 en IHC Gusto Staalbouw in 1988 niets meer over 
van de befaamde werven die ooit ontstonden uit Werf Gusto v/h Fa. A.F. Smulders. 
Gelukkig bleef de know-how via Gusto Engineering en MSC bewaard! 
 
 
Burgh-Haamstede, 1 maart 2018. 
 
Bart van Dam 
 
 
 
 
 
 
 


