
1 

 

 

 

Van Werf Gusto naar IHC Gusto naar sluiting 
Herinneringen - Overpeinzingen - Ideeën. 

 

Toen ik in begin  1967 in Schiedam bij Gusto ging werken was de fusie IHC nog maar net 

een feit. Het logo moest nog ontworpen worden. 

Overal kwam je nog de aanduiding  “Werf Gusto v/h Fa. A.F. Smulders” tegen. 

Je kon goed merken dat Werf Gusto reeds vele jaren zijn sporen had verdiend met 

bijzondere ontwerpen. 

In het gedenkboek “Som der Delen” is te zien dat onze voorgangers niet terug deinsden 

voor grote constructies en nieuwe ideeën.  

Daarvoor is niet alleen een goed technisch inzicht nodig maar ook zelfvertrouwen en lef.  

En die was er altijd wel geweest. 

Het is niet voor niks dat de BPM (zoals Shell toen nog werd genoemd) bij Werf Gusto 

uitkwamen toen zij op zoek waren naar een geschikte werf voor de  bouw van een hefeiland 

en overslagboeien. 

Ik vermoed – maar ik ben natuurlijk allerminst objectief – dat Gusto binnen de groep van 

werven die toen deel uitmaakte van IHC qua techniek en ondernemingszin met kop en 

schouder boven de anderen uitstak.  

Men heeft in 1967 besloten een Productontwikkelingsafdeling op te richten hetgeen vrij 

uniek was binnen de groep. Behalve dan bij het MTI - vooral gericht op het scheiden van 

ertsen d.m.v. zeven - deed niemand gericht ontwikkelingswerk.  

Nu terug kijkend, denk ik dat er binnen de groep werven een meer behoudende stroming 

was versus een meer vooruitstrevende, ondernemende stroming was.  

IHC Gusto was overduidelijk de vooruitstrevende. 

 

IHC 
In de jaren 1969 – 1971 is de organisatie flink veranderd onder druk van de wereldmarkt 

maar ook van de veranderende tijdgeest.  Er kwam een Amerikaans adviesbureau en er 

werd ”gebrainstormd” dat het een lieve lust was. 

Het was een hele drukke tijd want die besprekingen kwamen bovenop het lopende werk, 

maar ook een heel interessante tijd.  

Op het niveau van de holding werd de Divisiestructuur ingevoerd (Piet Verschure hoofd 

Offshore divisie) en ook de organisatie van Gusto ging op de schop. 

 

Harry Smulders trad eind 1972 terug en werd opgevolgd door Dick Smit. Piet Verschure 

bleef hoofd Offshore divisie en Bob Schuil werd hoofd Bagger divisie. 

Alles gebeurde natuurlijk op afstand en ik had daar uiteraard geen enkele rol in, maar ik 

was wel regelmatig bij de vele vergaderingen op “Goldfinger” (zoals wij hoofdkantoor aan 

het Marconiplein  noemde).  
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Het verschil in bestuur was goed merkbaar. Ik vond Harry een beschaafde, erudiete man, 

die mij de indruk gaf open te staan voor andere inzichten. Daartegenover vond ik Dick Smit 

een norse, stugge en behoudende man, die de indruk gaf dat hij altijd overtuigd was van 

zijn gelijk.  

Ik had regelmatig contact met onze collega’s in Kinderdijk en zonder dat men dat met 

zoveel woorden zeiden, werd dat laatste wel bevestigd. 

Na zijn aantreden bleek allengs dat Dick Smit een aversie had tegen hetgeen bij ons op de 

werf in Schiedam gebeurde. Niet dat hij dat met zoveel woorden zei maar het was 

duidelijk dat zijn overtuiging was dat de schoenmaker zich bij zijn leest moest houden. Een 

die leest was vanzelf sprekend: het bouwen van baggerschepen. Alles wat daar van afweek 

- zeker als iets dat nieuws en onbekend was -diende vermeden te worden. 

Eerlijkheid gebied te stellen dat er voor zijn standpunt ook wel wat te zeggen was, want 

bij IHC Gusto hadden wij de grootste moeite om het ontwerp- en bouwproces goed onder 

controle te krijgen. Ik weet onze resultaten niet meer maar die waren ongetwijfeld erg 

mager. Of dat echter veel ongunstiger was dan elders in het concern betwijfel ik. Zeker is 

wel dat bij de hele scheepsbouw in Nederland veel kommer en kwel was. 

 

 

Organisatie Gusto 
In 1967 waren onder de directie de belangrijkste afdelingshoofden:  

Buiten  Van Wieringen (werf), Binnema (machinefabriek)  

Binnen (commercie-tekenkamers) van Houselt, Alderlieste en Van der Horst.  

 

Zoals gebruikelijk in elke fabriek of scheepswerf was (en is) er spanning (c.q. verschil van 

inzicht) tussen Binnen en Buiten. (“Binnen ontwerpt dingen die niet te maken zijn” versus “Buiten 
gooit er met zijn pet naar.”) 

Dat was  vooral het geval tussen “binnen” en de werf en minder tussen “binnen” en de 

machinefabriek. 

De procedures, gewoontes en afspraken waren gedurende vele jaren gegroeid en toen de 

ontwikkelingen in de markt een (snelle) aanpassing nodig maakten naam de spanning(verschil 

van inzicht)  flink toe. 

 

Collega’s die deze mensen in die tijd hebben meegemaakt zullen – zonder daar nu in detail 

op in te gaan – begrijpen dat deze maar moeizaam samenwerkten. Zij verstonden 

ongetwijfeld hun vak wel en wilde waarschijnlijk wel, maar hadden ook vaste overtuigingen 

waar ze eigenlijk niet vanaf te brengen waren. Een niet onbekend verschijnsel. Daarbij 

komt nog dat Frido Smulders ( een zeer beminnelijke man) niet de kwaliteit had om daar 

met ferme hand leiding aan te geven. 

 

E.e.a. heeft geleid tot het vertrek van Alderlieste en van Wieringen (van der Horst vertrok 

om persoonlijke redenen naar Israël), nieuwe mensen en wijzigingen in de organisatie. 
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Naar mijn mening (en ik realiseer mij dat ik ook hier niet objectief ben) hebben deze 

reorganisaties een aanzienlijke verbeteringen gebracht.  Er groeide in die jaren tot de 

sluiting een competent team, zowel bij het ontwerp als bij de fabricage, dat steeds beter 

ging samenwerken en zijn uiterste best voor een goed resultaat.  

 

Er zijn een aantal unieke en gecompliceerde  projecten opgeleverd waarvan enkel 

Pijpenlegger Rusland, Free Enterprise, Boorschepen, kranen voor Heerema, Brent Spar en 

Viking Piper. 

Het klopt dat wij de levertijd vaak niet haalden (overigens welke werf in Nederland 

leverden wel altijd op tijd??) , maar de planning ging beter lopen en we konden de klant wel 

steeds beter aantonen dat het zeker niet alleen onze schuld was. Bovendien konden  wij 

aan het meerwerk duidelijk prijskaartje hangen. Inderdaad werd er op sommige orders 

verlies geleden ( Viking Piper overigens kleine winst!), maar langzamerhand verbeterde toch 

het resultaat. 

 

 

Het Amerikaanse avontuur 
In de loop van 1971 (of begin 1972) bleek tot stomme verbazing van de staf van Gusto de 

IHC een deal had gesloten met ene meneer Letourneau om in de USA hefeilanden te 

bouwen. De oprichting van IHC Holland LeTourneau Marine Corperation. Deze hefeilanden 

zouden door dit bedrijf op het strand gebouwd worden.  

Wij waren vol verbazing en ongeloof, maar ja in het land van de onbegrensde mogelijkheden 

weet je maar nooit.  

Die meneer Letourneau kwam naar de werf in Schiedam om kennis te maken. Wij spraken 

af dat wij hem in groepjes van twee met hem zouden spreken over specifieke onderwerpen 

om een indruk van zijn kennis te krijgen en misschien antwoord te krijgen op vragen die wij 

hadden over het Letourneau ontwerp. Joop Hage en ik  vormden één van de groepjes en 

hebben hem ondervraagd over hefsystemen en paalontwerp (vooral ook de topic 

driehoekige versus vierkante paal). 

De gezamenlijke conclusie van de kennismaking was dat deze heer Letourneau geen 

technische achtergrond had en dat hij bij het bedrijf Letourneau op geen enkele manier 

bij de productie was betrokken.  

Onze twijfels zijn toen op Goldfinger naar voren gebracht. Er werd daar geruststellend 

opgemerkt dat gezien zijn leeftijd Letourneau na een aantal jaren met pensioen zou gaan 

en dan bleef de “know how” bij ons.  

 

Kort daarna ontdekte Dirk van Westreenen (bedrijfsjurist bij Gusto) in New York dat de 

heer Letourneau aanzienlijk jonger was dat men op Goldfinger dacht. En dat Letourneau 

dus niet na een paar jaar met pensioen zou gaan. Geschokt belde hij dit vertrouwelijk door 

naar Kerst Toxopeus. Die mij inseinde. (zo gaat het met vertrouwelijk info), 

Letourneau had al geen vertrouwen gewekt maar dit gaf de doorslag. Vanaf dat moment 

was het ons – de staf op de werf – duidelijk dat het een hele slechte deal was en dat alleen 

door een wonder goed zou kunnen komen. 
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Na een bezoek van Frans v/d Stadt bleek dat helaas maar al te waar te zijn. 

 

Ik heb mij altijd afgevraagd uit wiens koker dit onzalige plan is gekomen. Niet dat het nu 

nog enig belang dient, maar ter bevrediging van mijn nieuwsgierigheid zou het leuk zijn 

.Wie het in zijn kop haalt om zonder enige ruggenspraak met ervaren praktijk  mensen een 

dergelijk riskant contract afsluit. Voor mij is het eigenlijk geen twijfel dat het Piet 

Verschure is geweest want hij was hoofd Offshore. Maar het is toch ook niet voor te 

stellen dat zo iets gebeurt door één persoon. Daar moeten meer personen op Goldfinger 

van geweten hebben. 

De kans echter dat iemand van de werf Gusto daar vooraf bij betrokken was acht zeer 

klein. Dan had Kerst (en dus ik) dat zeker gehoord. 

Dus kan bijna het niet anders zijn dan de RvB en zeker niet de Gusto. 

Het is heel natuurlijk erg jammer dat Kerst Toxopeus zijn verhaal niet meer heeft kunnen 

optekenen.  

 

Bij het vorderen van de bouw van het ponton op het strand bleek dat toch dat het wat 

minder eenvoudig was dan voorgesteld. In toenemende mate werd er een beroep gedaan op 

het personeel van de werf.  

Uiteindelijk werd besloten het contract voor de bouw van één eiland naar Nederland te 

halen. Daarvoor ben ik nog met een groep van ontwerpafdelingen en inkoop naar Corpus 

Christi gereisd om het contract over te nemen. 

 

Het Amerikaanse avontuur is van grote betekenis geweest voor de verdere ontwikkelingen. 

Het heeft niet alleen heel veel geld gekost, maar het heeft – volkomen ten onrechte - in 

sterke mate bijgedragen aan een negatieve houding jegens Gusto. 

 

Dit Amerikaans avontuur heeft ongetwijfeld zijn invloed gehad op de wijzingen in de RvB. 

In september 1973 werd Bob Schuil hoofd Offshore divisie en Piet Verschure hoofd 

deelnemingen.  

 

 

Commissie Scheepsbouw  
In begin 1976 werd er  ‘Beleidscommissie Scheepsbouw’  in het leven geroepen om een plan 

te maken van de herstructurering van Nederlandse scheepsbouw. 

De Nederlandse werven werden in vijf groepen ingedeeld en elke groep kreeg een 

commissie die een plan voor de groep zal opstellen.  

 

RSV vormde samen met Werf Gusto groep 1.(Grote schepen + Offshore) 

Voor de eerste bijeenkomst moesten de bedrijven van groep 1 de nodige gegevens over hun 

werf op papier aanleveren en in de vergadering toelichten. Rob Smulders heeft toen mij 

gevraagd deze gegevens voor Gusto samen te stellen en mee te gaan. Ik weet niet meer 

precies wat, maar het was o.m. een bouwlijst(referentielijst) van zeg de laatste 10 jaar en 

de productieve uren van de werf. 
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Ik heb zelf de productieve uren van de Gusto uitgerekend op basis van het aantal 

medewerkers. Inclusief Staalbouw en Slikkerveer. 

Naar eer en geweten het correcte getal. 

Wij (Robert en ik)  zijn naar de eerste vergadering gegaan en de gegevens werden door 

partijen gepresenteerd en toegelicht. 

Het bleek dat op de bouwlijst van de RSV nog heel wat Offshore spul stond. Maar het 

bleek dat dit in merendeel uitbestedingen van de Gusto waren. Zoals een ponton voor een 

eiland en het drijflichaam van een boei. Alles was verder afgebouwd of door Gusto of met 

leveranties van Gusto, zoals swivels, hefsystemen ed. 

Zo hadden ze nog een aardige bouwlijst offshore, maar in feite was er bijna niets echt van 

hun. 

Op ons kritisch protest werd niet serieus ingegaan. 

Toen we bij het agendapunt productieve uren waren gekomen bleek dat de RSV een 

geweldig groot aantal voor productieve uren noemde. Ik was stom verbaasd.  

Dat was wel een hele ruime definitie van productieve uren. 

Het staat mij nog helder voor de geest. Ik zie mij nog mijn rekenliniaal uit mijn binnenzak 

tevoorschijn halen om terug te rekenen hoeveel mensen ze dan wel niet in dienst moeten 

hebben. We wisten natuurlijk ongeveer hoeveel mensen er bij de andere werven in dienst 

waren en er klopte niets van.  

Ik hoor mij nog naar Robert fluisteren “We worden besodemieterd. Zelfs als ze het hele 

kantoor, alle koffiejuffrouwen, alle schoonmakers meetellen komen ze nog bij lange na niet 

aan dit getal”. 

 

Ik ben alleen bij de eerste commissievergadering geweest. Ik was er niet rouwig om. Het 

voelde me daar niet op mijn gemak en ik kon mijn tijd beter gebruiken. Wel had ik vanaf 

dat moment ernstige twijfel over de bedoeling van de commissie. Voor mijn gevoel stond 

het advies van de commissie al vast stond en was alles verder een rituele dans. 

Met de kennis van nu kunnen we er wel van uitgaan dat daar op dat moment het fundament 

werd gelegd voor de beruchte RSV affaire. Een lange lijst van verdraaiingen van de feiten 

en list en bedrog.  

 

Het Amerikaanse bureau McKinsey was ingehuurd door de commissie en werd 

vertegenwoordigd door Mickey Huibregtsen ( hij is later baas geworden van McKinsey en 

lid van het NOC). 

 

Tegen het eind van  het hele overlegproces binnen de commissie zijn een 1 of 2 gesprekken 

geweest met een apart overleggroepje. Ik vertegenwoordigde daarin samen met nog 

iemand de Gusto. Ik weet niet meer precies wat de agenda was en wie van RSV er bij waren 

maar de laatste zie nog helder voor me. Het was in een gebouw op de RDM vlak bij de 

onderzeebootloods.  

Tijdens dit laatste gesprek heb ik toen een zeer stevige discussie gehad met Mickey 

Huibregtsen toen bleek dat zij hadden vastgesteld dat Gusto ook niet in aanmerking kwam 

om carferries te bouwen en dat die werden ingedeeld bij de werf in Heusden.  
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Ik heb weer met klem aan gedrongen om uit te leggen wat RSV wel beter kon en waarom 

Gusto niet, maar het was te vergeefs.  

Daar op de parkeerplaats na afloop besefte ik dat de strijd gestreden was.  

Toen stond het voor mij nu echt als een paal boven water dat het allemaal een 

doorgestoken kaart was.  

Die commissie en dat  zogenaamd “onafhankelijke “ advies van McKinsey. Lariekoek. 
 

Zonder dat wij er iets van verwachten is JD Bax later nog bij Molkenboer op belet 

geweest. 

 

 

Sluiting van Gusto 
 

Naar mijn mening was de sluiting van Werf Gusto onvermijdelijk.  

 

Voor de duidelijkheid moet ik hierbij aantekenen dat ik daarmee bedoel de “hardware” van 
de werf, d.w.z. loodsen, helling, fabriek en productiemedewerkers. 
 

En wel om het volgende: 

 

1. Het was gezien de mondiale ontwikkelingen (groeiende economieën met lage lonen, 

overcapaciteit,)  onvermijdelijk dat de capaciteit van de scheepsbouw in Nederland 

drastisch werd gereduceerd.  

Alleen de fabricage van producten met een redelijke hoeveelheid aan kennis en 

kunde maakte kans op uit- of afstel van executie. 

 

2. Het ook toen – rond 1970 – was het al duidelijk  dat Nederland geen grote en/of 

relatief eenvoudige schepen meer winstgevend kon bouwen en dat de betreffende 

werven gesloten moesten worden. Daarbij dacht men natuurlijk in de eerste plaats 

aan werven als Verolme, RDM en NDSM 

Het ontbrak de overheid echter aan de kracht en politieke moed om (anders dan in 

1965, toen het besluit werd genomen om de mijnen in Limburg te sluiten) daar een 

adequaat en helder beleid voor te uit te zetten. 

De problemen waren bij die werven zo groot dat de overheid Verolme dwong te 

fuseren met NDSM en later een fusie forceerde tot RSV. 

De overheid stak daarmee als “werkgever” van vele duizenden arbeiders zijn kop in 

de strop en kon zich politiek gezien geen massa ontslagen veroorloven. 

Wat men in Limburg wel durfde dorst men niet in de Randstad. 

 

3. Ik stel me zo voor dat RvB van IHC Holland zich grote zorgen maakte over die 

ontwikkeling en wel begreep dat de crisis in de scheepsbouw hun deur niet voorbij 

zou gaan. Een deal met de overheid kan dan best aantrekkelijk zijn. 

Ik weet natuurlijk niet hoe dat precies is gegaan en dat is ook eigenlijk niet zo 
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belangrijk.  

Maar ik vermoed dat door het aanbieden van verlies participatie en het extra 

leningen (in ruil voor staatsdeelname) IHC Holland moest verleiden. IHC moest zich 

dan wel concentreren op de Bagger en zijn deel aan de reductie van manuren leveren. 

Ik denk dat IHC Holland – logischerwijs - heeft kunnen bedingen dat de bedrijven 

van IHC Holland gevestigd in het buitenland, zoals SBM Inc , Foramer en Forasol 

buiten de deal bleven en die werden ondergebracht in een aparte onderneming (IHC 

Calland??). 

IHC Gusto was niet echt nodig voor de Bagger en de Offshore gaf alleen maar 

hoofdpijn en veel verlies. 

IHC Holland kon Gusto niet langer steunen zonder de rest van de het bedrijven in 

gevaar te brengen.  

Dat Gusto de sympathie had verloren bij de leiding van het concern doet niet meer 

ter zake. De RvB deed gewoon zijn plicht als verantwoordelijke voor het hele 

bedrijf.  

Mijn mening is dan ook dat wij de RvB op dit gebied niets te verwijten hebben. 

 

4. Een veel gehoorde klacht was dat de werf Gusto in het verleden te weinig had 

geïnvesteerd. Als dat wel het geval zou zijn gedaan had de werf niet gesloten hoeven 

te worden. 

Ik geloof daar niks van. Natuurlijk was er wel sprake van een zekere krenterigheid, 

maar dat kan geen reden zijn. 

Voor grote investeringen ontbrak een visie of beter gezegd was er een onzekere 

visie.  

Ik kan mij niet herinneren dat – ruim voordat de commissie 1 aan de orde was -  er 

gestructureerd nagedacht werd over onze toekomstige markt en hoe de werf zich 

zou moeten aanpassen. Misschien is dat wel gebeurd maar dan heb ik er geen weet 

van. Wel bespraken wij onder de “borrel” of op reis of na afloop van het werk met de 

benen op tafel over de toekomst. De techniek en ontwerp was dan meestal helder. 

De fabricage veel minder. De hoge kosten van fabricage werd eigenlijk als een 

struikelblok gezien. Het was duidelijk dat daar wat aan gedaan moest worden. Maar 

hoe bleef onhelder. 

Ik was - indachtig het succes van de SBM – van mening dat wij ons moesten richten 

op producten met veel hoge knowhow per kg staal, waarvan de betrouwbaarheid van 

belang was. In feite in hoofdzaak engineering, maar wel met kleine productie 

eenheid, omdat in mijn visie nauwe samenwerking tussen ontwerp en uitvoering 

essentieel was voor een goed product. 

In die visie werd datgene wat goedkoper elders gemaakt kon worden uitbesteed en 

alleen dat zelf gemaakt wat belangrijk was voor betrouwbaarheid. Dat die productie 

op onze werf zou moeten zijn was vanzelfsprekend. Maar dan vooral op basis van 

loyaliteit dan op basis van een heldere visie hoe die werf eruit zou moeten zien en 

waar die zou moeten zijn. 
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Samenvattend: de sluiting was echt onvermijdelijk.  

En er is/zijn zelfs geen echte schuldige(n) aan te wijzen. Tegenwoordig noemen we het 

globalisering. 

 

De schade had naar mijn mening wel aanzienlijk beperkt kunnen worden als de overheid 

wijzer en verstandiger was geweest en als er een echt intelligente en integere 

adviesbureau was ingehuurd. 

 

 

 

Slot 

Er moet mij wel wat van het hart.  

Bij al die kommer en kwel vergeet Schiedam dat ze er wel een ingenieursbureau van 

wereldklasse aan heeft overgehouden. Dat is belangrijke hoogwaardige werkgelegenheid 

binnen de gemeente. 

Het leek mij dan ook een beter (en vrolijker) idee om een artikel te wijden aan hoe dit zo 

tot stand is gekomen. Uit te zoeken hoe dat is gegaan en wie daar een rol in heeft 

gespeeld. 

Ik ben daar niet bij geweest, maar heb natuurlijk wel het e.e.a. meegekregen. Naar mijn 

mening hebben de heren Bax, Lagers en Suyderhoud (in alfabetisch volgorde) daar een 

belangrijke rol in gespeelt. Het ware te overwegen ook dit overgangsproces voor het 

nageslacht vast te leggen. 

 


