
Verslag van het gesprek Jan Suyderhoud(JS) & George Lagers(GL) met Lida Zondag (LZ), 12-03-

2019.  

Duur opname 1:13:25 

Wat weten we: 

Na het aftreden in 1972 van Harry Smulders (HS), in verband met het bereiken van zijn 
pensioengerechtigde leeftijd, werd Dick Smit (DS) benoemd tot voorzitter van de raad van 
bestuur. Bob Schuil (BS) werd als lid van de RvB Hoofd Baggerdivisie en Piet Verschure (PV) als lid 
van de RvB Hoofd Offshore Divisie. In die hoedanigheid kreeg PV een kamer toegewezen ten 
kantore van de Werf Gusto.  De divisie structuur werd geadviseerd door Touch Ross, waarbij 
Gusto de Offshore kreeg toebedeeld. Volgens PV deugde er niet veel aan Gusto, zijn kamer was 
niet geheel naar zijn zin, hij minachtte de “Schiedammertjes” en trad beledigend op tegen de 
hem toegewezen secretaresse, Mw. van Zetten (vZ). Er was geen sprake van een goede 
samenwerking. 
Nadat de problemen bij IHC LeTourneau  in Amerika steeds duidelijker werden, ging PV terug 
naar het IHC Hoofdkantoor om ter voorbereiding op zijn aftreden een uitgebreid 
rapport uit te brengen over IHC LeTourneau en werd BS Hoofd Offshore Divisie. 
 
Waarom Robert Smulders (RS) in april 1975 naar de Bagger overging heeft LZ niet geweten of 

begrepen. RS zelf wil het niet zeggen. RS had met Hans-Eric Janssen (HEJ) eerder  SBM opgericht, 

met Wim van Heyst en van der Plas naar Zwitserland (Fribourg, Zug), later naar Monaco nadat 

Zwitserland moeilijk deed over verblijfsvergunningen (keuze van Maari en HEJ). Daarna ging RS 

terug naar Gusto. De engineering groeide in die periode uit boven de werf. In de werf werd 

echter niet geïnvesteerd.  

Hans Sjouke (HSj) en J D Bax (JDB) hadden bij het vertrek van RS verwacht directeur van Gusto te 

worden, maar van Gunsteren (LvG) werd binnengehaald.  LvG kwam 1-4-75 t/m 15-10-1976. Hij 

hield een dagboek bij (crisisboek). Zijn secretaresse vZ  heeft zijn dagboek bewaard, hetgeen LvG 

nooit heeft ingekeken totdat hij lid werd van de grijze Gusto groep. JS geeft kopie van het verslag 

van LvG gebaseerd op zijn dagboek (zonder bijlagen)aan LZ. Zij heeft hier later commentaar op 

gegeven, zie bijlage III. LvG vond dat je bij een engineering bedrijf een kleine werf moest hebben. 

Dit had gekund, maar de beleidscommissie was hier tegen. LvG werd gedwarsboomd door HSj en 

JDB. BS kende LvG uit de Lips tijd. DS wilde dat LvG Gusto op een nette manier onder de RSV zou 

brengen, maar LvG heeft dat geweigerd. vZ hielp LvG en was altijd al tegen IHC, wilde Gusto 

onafhankelijk houden, vond al die clubs bij elkaar maar onzin. Frido Smulders (FS) was zeer 

betrokken bij de mensen van de werf. LZ: FS zou uit zijn graf komen als hij het verhaal van 

Carolien N. hoorde. FS kende de Gusto mensen bij naam.  

DS (1919-1983) heeft LZ naar het hoofdkantoor gehaald, zij had niet gesolliciteerd. Dit gebeurde 
naar aanleiding van de  tewaterlating van de Havdrill (in aanbouw voor de Noors/Franse 
combinatie Nordic Offshore Drilling) in februari  van 1973, met diner in het Amstelhotel. Voor de 
gehele organisatie van die dag kreeg zij van DS een groot compliment. Een jaar later verzocht DS 
haar over te komen naar het hoofdkantoor van IHC. 
JDB wist dat DS zich in dat kantoor, “Goldfinger”, ergerde aan hoe alles daar langs elkaar heen 
werkte en vond dat LZ het aanbod om voor hem te komen werken niet kon afslaan. Dus ging zij 
over. 
 
Toen LZ op 1 mei 1974 op het hoofdkantoor kwam, was de Raad van Bestuur als volgt 
samengesteld: 
DS: voorzitter, BS: hoofd offshore divisie, PV: ex hoofd offshore divisie.  Hij werkte aan een 
uitgebreid overzicht van de gebeurtenissen in Amerika bij IHC Le Tourneau. 



 
DS droeg LZ op orde op zaken te stellen op het hoofdkantoor, in het bijzonder wat betreft de 
binnenkomende informatie, zowel 

1) Per post  
2) Per telefoon  
3) Per telex. 

 Zij kreeg van DS blanco volmacht om alle maatregelen te nemen die daarvoor nodig waren. 
De volgende maatregelen werden getroffen 
Ad 1) De bediende die de post  ’s morgens op het postkantoor afhaalde en deze vervolgens naar 
eigen bevind uitdeelde, diende in het vervolg alle post te deponeren op het bureau van LZ, die er 
de bestemming aan gaf. 
Ad 2) Afgesproken werd dat alle binnenkomende gesprekken voor DS niet meer via de 
secretaresse zouden lopen, maar rechtstreeks  moesten worden doorverbonden, omdat LZ  van 
mening was dat, in moeilijke tijden zoals IHC doormaakte, iedereen de mogelijkheid  moest 
hebben om DS vragen te stellen of een mening te geven. De uitstekend werkende telefoniste 
was het hier, gezien haar ervaringen, volkomen mee eens. 
Ad 3) De telex stond in een open ruimte in de hal naast het bureau van de 
telefoniste/receptioniste die ook door haar werd bediend. Iedereen wierp wel eens een blik op 
de telex en haalde de binnenkomende berichten ervan af en gaf er een bestemming aan. 
Afgesproken werd dat alleen de TR de berichten van de telex zou afhalen en voorleggen aan LZ 
die er een bestemming aan zou geven. 
Voorts werd besloten dat de open ruimte werd voorzien van een deur die om 18.00 uur werd 
afgesloten en ’s morgens om 8.00 uur open ging. In de nacht binnenkomende berichten uit 
Amerika werden toch pas de volgende morgen in behandeling genomen. Reden voor dit besluit: 
een lek naar de beurs. 
Toen de heer Lammeree om een sleutel kwam vragen omdat hij ’s avonds vaak doorwerkte en 
daarvoor de  laatste financiële berichten nodig had en hij geen sleutel kreeg, was het lek gedicht. 
 
Ofschoon er in het begin wel eens vraagtekens waren over de nieuwe werkwijze, was iedereen 
het er na 3 maanden over eens, dat het hoofdkantoor uitstekend functioneerde. DS was hier 
heel dankbaar voor, waarvan acte in een brief toen hij met pensioen ging. 
Wat directeur Blankert van het hoofdkantoor deed was niet duidelijk. Verdween dan ook. 

Toen de verliezen van de in 1972 opgerichte werf in Amerika steeds duidelijker werden, werd 
besloten tot het houden van Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 
1974, om uitstel te vragen voor de Algemene Vergadering tot najaar 1974 als de omvang van de 
verliezen bekend zou zijn. Eén ding stond al vast: Er zou over 1973 geen dividend worden 
uitgekeerd 
 

Volgens JS wilde DS niets met offshore te maken hebben, volgens LZ is dat niet waar.  Het werd 

LZ al heel snel duidelijk dat DS zich in de periode van de Herstructurering van de Nederlandse 

Scheepsbouw in de steek voelde gelaten. In het driepartijen overleg (overheid werkgevers, 

werknemers) in de Beleidscommissie was iedereen ervan overtuigd dat  Verolme in stand moest 

blijven en niet IHC Gusto. De namen van Langman, Stikker, Molkenboer worden genoemd.  IHC 

had veel verlies geleden op de Offshore, de kas was leeg. Langman was op hand van RSV, oude 

relatie van Stikker. 

DS kreeg veel geld voor de Bagger van de beleidscommissie, als hij zich confirmeerde aan de 

eisen. Hij werd onder druk gezet, voelde zich heel eenzaam en belazerd en had geen andere 

keus.  

Commissaris Keyzer, president, stond ook helemaal aan de kant van Langman. In 1980 werd LZ 

aangesteld als concern secretaris. 



De Viking opzet kwam er dankzij PV, de werf had werk nodig. Hij kende veel mensen, maar 

vertrouwde Gusto niet, dus in Viking kwamen anderen die niets met Gusto te maken hadden, 

Amerikanen.  Oorspronkelijk was IHC mede aandeelhouder in Viking, maar door gebrek aan 

gelden werden de aandelen afgestoten. 

Guus Smulders was wel voor offshore. Contacten met Starink van Shell. Heeft de Pelican 

binnengehaald, maar kon (volgens JS) niet met PV overweg. 

 

Laatste 40% van het gesprek gaat niet meer over Dick Smit en de sluiting, maar over van alles 

 

Bijlagen: 

I : Loopbaan Mw. A.J.M. Zondag 

II : Ministers van EZ periode 1971-1986 

III: Commentaar LZ op ontvangen verslag LvG 
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Bijlage I 
 
Loopbaan Mw. A.J.M. Zondag 
 
Uit de Zeskrant IHC van november 1978:  

 

    quote  

     25-jarig jubileum  

Velen gaven op 13 oktober 1978 blijk van hun belangstelling, toen  

mevrouw A.J.M. Zondag, coördinerend secretaresse van de Raad van Bestuur  

op het hoofdkantoor, de dag herdacht dat zij 25 jaar geleden de eerste voet  

over een IHC-drempel zette, toen die van de N.V. Werf Gusto v/h Firma  

A.F. Smulders in Schiedam. Verwonderlijk was die grote belangstelling  

eigenlijk niet, want mevrouw Zondag heeft gedurende de afgelopen  

25 jaar heel wat aan de weg getimmerd.  

Na twee jaar, toen ze haar werk op de afdeling boekhouding ruilde voor  

die van telefoniste en later voor die van receptioniste/telefoniste, werd  

ze al spoedig bekend als iemand die de buiten- en binnenwacht door de  

telefoon en aan de balie steeds correct, plezierig en soms onwaarschijn-  

lijk snel bediende. Zij deed echter meer. Haar talenkennis, met name die van  

het Spaans, stelde haar - vrijwel als enige - in staat een communicatiebrug  

te slaan tussen het steeds groeiend aantal Spaanse werknemers en de  

Werf Gusto.  

Naast haar bijdrage hierbij aan de oplossing van zuiver zakelijke  

problemen, werd zij van lieverlee een hulp in de nood met betrekking  

tot de sociale begeleiding van deze groep medewerkers.  

Zo rond haar 12 1/2- jarig jubileum kwam er een plaats vrij als secretaresse  

van de toenmalige Raad van Beheer van de Werf Gusto.  

Haar kwaliteiten waren in de loop der jaren van dien aard gebleken dat zij  

de job kreeg. Naast haar werkzaamheden als secretaresse verzorgde zij  

 alles wat verband hield met tewaterlatingen. Zij was voor de directie en  

.•  staf van Gusto een zodanige steun, dat uitspraken als "de secretaresse die  .  
alles regelt" en "Als ik haar niet had .... " meer dan eens werden gebezigd.  

Op 1 mei 1974, werd haar de hoogste secretaressefunctie bij IHC aangeboden:  

coördinerend secretaresse bij de Raad van Bestuur, speciaal belast met  

secretariaatswerkzaamheden voor de president van de Raad van Bestuur.  

Hoewel met pijn in het hart om het verlaten van haar vertrouwde Gusto,  

aanvaardde zij haar taak op het hoofdkantoor als elke nieuwe taak in haar  

IHC-carrière: kordaat, intelligent, steeds bereid tot het verlenen van diensten  

nu aan "haar" Raad van Bestuur.  

unquote  

De reden dat ik op 1 mei 1974 ben overgegaan van Gusto naar het hoofdkantoor  

van IHC Holland berustte allesbehalve op een sollicitatie mijnerzijds, maar  

op een beslissing van de heer Dick Smit, die mij opdroeg orde op zaken te  

stellen op het hoofdkantoor, in het bijzonder er op toe te zien dat de binnenkomende  

informatie de juiste weg aflegde, zowel per post als per telefoon als per telex.  

Er was een lek naar de beurs. Ik kreeg van hem een blanco volmacht en een  

tekenbevoegdheid van fl. 1 miljoen. Er is een uitstekende samenwerking 

ontstaan, met alle leden van de Raad van Bestuur en afdelingshoofden..   

 



In verband met zijn afreden als president van de Raad van Bestuur van  

IHC Holland, schreef de heer Dick Smit in een brief aan mij van 23 april 1979  

o.a.het volgende:  

 " ....... u bent dit vertrouwen volledig waard geweest. De loyaliteit  

die ik altijd van u heb gevoeld, is bijzonder plezierig geweest. Ik  

kon ervan op aan, dat u mijn inzichten probeerde te verwezenlijken,  

ook als ik niet aanwezig was."  

In 1980 bij de pensionering van Drs. W. de Mooij, ben ik aangesteld  

als concernsecretaris, tevens secretaris van de Raad van Commissarissen.  

In 1980 waren de leden van die raad:  

Voorzitter:   De heer M.J.Keyzer (AVRO), na diens overlijden:  

De heer J. Witteveen (IMF en ABNAmro bank)  

 leden:  De heer Goldman (Shell)  

De heer Hattink (Nationale Nederlanden  

De heer Buiter ( Burgemeester van Groningen)  

Op 1 oktober 1985 legde ik mijn functie neer (benoemd tot  

Ridder in de Orde van Oranje Nassau) en werd opgevolgd door de  

heer Wortelboer (was kandidaat-notaris bij Notariskantoor  

Westbroek) .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage II 
 
Ministers van Economische Zaken 1971-1986  

H. Langman van 6-7-1971 tot 11-5- 1973 (kabinet-Biesheuvel l en 11)  

Langman heeft in 1969 samen met Biesheuvel -die toen Tweede Kamerlid was- aan het  

kabinet- De Jong advies uitgebracht over de toekomst van Verolme  

R.F.M. Lubbers van 11-5-1973 tot 19-12-1977 (kabinet-Den Uyl)  

G.V.M. van Aardenne van 19-12-1977 tot 11-9-1981 (kabinet-Van Agt)  

J.C. Terlouw 11-9-1981 tot 4-11-1982 (kabinet Van AGT 11 en lil)  

Tijdens het ministerschap van Terlouw besloot het kabinet tot verdere overheidssteun aan  

Verolme (300 miljoen) en ADM (35 miljoen)  

G.V.M van Aardenne van 4-11-1982 tot 14-7-1986 (kabinet-Lubbers)  

De Parlementaire Enquêtecommissie RSV oordeelde in 1984 dat Van Aardenne in 1978 de  

Tweede Kamer onvolledig en misleidend had geïnformeerd door in een vertrouwelijk overleg  

geen melding te maken van een door de overheid aan de RSV verleend steunbedrag van  

330 miljoen.  

Hij bood hiervoor excuses aan en deelde mee dat hij deze informatie niet had gegeven  

omdat hij bang was dat dit zou uitlekken. In het debat over de rapportage van de RSV-  

Enquêtecommissie heeft de Tweede Kamer minister van Aardenne niet gevraagd af te  

~. treden. De CDA-Tweede Kamerfractie meende een motie van afkeuring niet te moeten  

steunen omdat intern bekend was dat alle VVD- ministers dan hun ontslag zouden  

aanbieden. In het debat deelde de CDA-woordvoerder mee dat men de minister geen rood  

licht wilde geven en ook geen groen licht maar een oranje knipperlicht.  

Mede als gevolg hiervan is minister van Aardenne voor de rest van zijn ambtsperiode  

getypeerd als 'aangeschoten wild'.  

 
 

Den Haag, 7 maart 2019                                                                  Hans van Spanning  



Bijlage III         
 
 Commentaar Lida Zondag op verslag Lex van Gunsteren (LvG). 
 
Ik ga niet in op alle details in dit rapport, vol citaten, vergelijkingen, belangrijke familierelaties, 
definities enz. enz. 
  
Uit dit document van 27 pagina’s spreekt duidelijk de begrijpelijke frustratie van de samensteller. BS 
heeft als Hoofd van de Offshore divisie  fout op fout gestapeld. Allereerst het aantrekken van een 
directeur voor IHC Gusto van buitenaf, bij het vertrek van RS om hem moverende redenen naar de 
Bagger divisie, terwijl er binnen het bedrijf meerdere capabele kandidaten waren qua opleiding en 
ervaring in de Offshore. 
Dat werkt animositeit in de hand en dat blijkt uit dit rapport meer dan eens. 
  
Een tweede misser is, dat BS vervolgens zelf op de stoel van directeur IHC Gusto is gaan zitten, 
uiteraard tot grote ergernis van LvG. Dit komt duidelijk tot uitdrukking in de contacten met de 
Koninklijke Marine over het eventueel bouwen van twee fregatten. (Zie de nummers 22 t/m 28 
onder Documenten) 
Er werd niet gewerkt aan het binnenhalen van een opdracht. Dat was volgens mij ook zinloos. 
Uit de opmerking van de Schout bij Nacht Langenberg: ” maar ik zit met het rapport Winsemius”, 
blijkt alweer, dat al vaststond dat IHC Gusto de opdracht niet zou krijgen. Gekibbel voor niets. 
  
Gezien de opmerking van de Schout bij Nacht, vraag ik me af of die Beleidscommissie Scheepsbouw 
niet een schimmenspel is geweest en dat vooraf al was beslist dat Verolme overeind moest blijven. 
De vertegenwoordiger van de overheid in die commissie, de heer Molkenboer, directeur Handel 
en Industrie van het Ministerie van Economische Zaken, was een verlengstuk van Minister Lubbers, 
pro Verolme. De vertegenwoordiger van de werkgevers de heer Stikker, destijds voorzitter van de 
Cebosine, stond op één lijn met de heer Langman, die al in 1969 aan het kabinet De Jong, advies had 
uitgebracht over de toekomst van Verolme. 
Merkwaardig is dat ik nooit verzet heb gemerkt van de vakbonden, die ook in de commissie waren 
vertegenwoordigd. 
  
Anders was dit bij de sluiting van Smit & Bolnes, Zierikzee, in 1977. Toen kreeg de Raad van Bestuur 
het verwijt dat er nooit serieus was gezocht naar overnamekandidaten. Dat was wel gebeurd, maar 
de vakbonden twijfelden. Zij zijn toen zelf op zoek gegaan in binnen- en buitenland, op kosten 
van IHC, maar zonder resultaat. 
  
Op blz 18 van het rapport citeert LvG Caroline Nieuwendijk, dat de familie Smulders niet geprobeerd 
heeft Gusto te redden en niet opkwam voor haar werknemers. Helaas heeft LvG in die korte tijd 
dat hij bij Gusto heeft gewerkt, onvoldoende kennis kunnen nemen van het verleden van de werf 
Gusto. De werf Gusto stond in hoog aanzien bij haar werknemers. Frido Smulders kende iedere 
werknemer bij naam. Hij was de man achter de Gusto bedrijfsschool, waar jongelui, afkomstig van de 
Ambachtschool werden opgeleid tot vakmensen. Aan het eind van hun opleiding mochten zij een 
week naar de Outward Bound School in Renesse of een week varen met “De Eendracht”, en traden 
meestal in dienst bij Gusto, vader op zoon op kleinzoon!!!! 
De gepensioneerden gingen ieder jaar een dag varen met de Spido, onder begeleiding van de maat- 
schappelijk werkster, en vergezeld door mevrouw Smulders-Reichlin, de moeder van Frido en 
Harry Smulders en mevrouw Smulders-Nijdam, de echtgenote van Frido. 
’s Avonds bij terugkeer aan het Schiedamse Hoofd, stond de Gusto-harmonie gereed om alle 
opvarende muzikaal te begroeten. Groot feest aan het Scchiedamse Hoofd .Er werd ook gezorgd 
dat iedereen weer veilig thuiskwam. 
  



Dat de werknemers zich bij het bedrijf betrokken voelden, was te zien op de dag van de sluiting. 
Letterlijk huilend stonden daar mensen aan het gesloten hek, vol onbegrip, dat HUN Gusto er niet 
meer was. Er is zelfs een man zo ziek geworden van dit afscheid, dat hij in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen. 
De sluiting veroorzaakte een golf van verontwaardiging door de Gorzen (Schiedam Zuid) 
waar het merendeel van de werknemers  was gehuisvest. Als om 17.00 uur de fluit ging bij 
Gusto, zette moeder de aardappels op. 
  
Tot slot veroorloof ik mij de vraag te stellen of het besluit om, op voordracht van Touche Ross, 
binnen één concern een verdeling aan te brengen in een Offshore en een Bagger divisie, wel zo’n 
wijs besluit is geweest. Gusto was toch ook een allesbouwer, maar heeft van het predicaat -Offshore- 
de wrange vruchten moeten plukken. 
  
Ik hoop u met deze informatie enigszins van dienst te zijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Lida Zondag 
 

 


