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2018
Dit jaar stond in het middelpunt van de onthulling van het Monument voor Werf Gusto
op 13 juli 2018. Het monument ( een van de twee oude toegangspoorten naar de werf).
De voorbereidingen voor het monument begonnen in juni 2016. Na de eerste
besprekingen tussen Gemeente Schiedam en de initiatiefnemer D.H. Allewelt (die in
2017 de Stichting Erfgoed Werf Gusto oprichtte), bleek een onthulling medio 2017 van
het monument op de kop van de Maasdijk in Schiedam, daar waar eens de werf lag, een
haalbare kaart. Echter de plannen voor een herinrichting van de infrastructuur in het
gebied waar het monument zou komen te staan gooide roet in het eten. Vandaar dat in
gezamenlijk overleg de onthulling verplaatst zou worden naar 2018 en dan op de dag 40
jaar na dato dat de werf haar poorten moest sluiten. Het monument werd op 13 juli
2018 op feestelijke wijze en in de stijl van een tewaterlating onthuld. Het lint werd
doorgeknipt door de doopvrouwe mevrouw M.L.E. Smulders en de burgemeester van
Schiedam de heer C. Lamers.
Februari:
De Stichting Erfgoed Werf Gusto gaf een diapresentatie in het gebouw van Historische
Vereniging Schiedam over Werf Gusto door de jaren heen.
Diezelfde middag de opening bijgewoond van de fototentoonstelling over een dag uit
het leven op de werf. De tentoonstelling kreeg de titel mee “Wij waren De Gusto”. De
Stichting had in 2017 het Stedelijk Museum in Schiedam weten te interesseren voor een
fototentoonstelling met foto’s van Cas Oorthuys, welke met toestemming van de erven
Oorthuys en het fotomuseum gebruikt mochten worden. De stichting heeft veel input
gegeven aan de invulling van de tentoonstelling.
Mei:
Op bezoek bij Damen-Verolme in Rozenburg. De Stichting werd uitgenodigd door de
directie n.a.v. van een vraag over de beide oude door Werf Gusto in 1962 gebouwde
kranen, die daar nog in gebruik zijn. De kranen stonden op de kraaneilanden Lepelaar en
Kraanvogel. De pontons zijn begin 70’er jaren verkocht door de eigenaar*
Rijkswaterstaat aan Bos Kalis en een Amerikaanse oliemaatschappij. De kranen werden
gekocht door Verolme. Uitkomst van het bezoek was, dat de kranen nog jaren mee
kunnen. We houden contact, daar we het plan hebben opgevat bij mogelijke buiten
gebruikstelling er een te conserveren voor het nageslacht.
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Er is n.a.v. het bezoek aan de Atlantic Rotterdam een uitgebreide fotoreportage
gemaakt.

Juni:
Voorbereidingen getroffen voor de onthulling: bezoeken aan Rotterdam, producent van
het monument, daaraan gekoppeld bezoek, samen met ambtenaren van de Gemeente
Schiedam, aan Waterschap Midden Delfland in Delft met uitleg over de constructie
i.v.m. de bodem van de plaats van het monument. Te elfder ure bleek de plaats van het
monument te liggen in de kop van een zeedijk en in principe mag daarin niet gegraven
worden. Het monument rust op een grote betonnen plaat en dat mocht uiteindelijk wel.
Bezoek aan Schiedam als gast bij LOOK TV om uitleg te geven over het te onthullen
monument.
Juli:
onthulling monument. Ongeveer 500 bezoekers. Er zijn Tv-opnames gemaakt door LOOK
TV Schiedam. Zie verslag boven aan de pagina.
Augustus:
het boek “De Poort” in eigen beheer uitgegeven. Het boek geeft een kort overzicht van
de totstandkoming van het monument en bevat een uitgebreide fotoreportage van de
onthulling.
Bezoek gebracht aan de Atlantic Rotterdam, het voormalige booreiland Maersk Explorer
(Co. 944) in IJmuiden. Met de eigenaar overleg gepleegd over mogelijk aankoop door de
Stichting Erfgoed Werf Gusto. Bij controle bleek de Maersk Explorer in zeer slechte staat
te verkeren, alhoewel alle machinerieën nog prima werkten. De Atlantic Rotterdam zou
wellicht afgemeerd kunnen worden in een haven in Schiedam en kunnen dienen als
Scheepsbouwmuseum.
De digitalisering van al het voorhanden drukwerk van de werf, zoals brochures en
personeelsbladen nadert zijn voltooiing.
In 2018 is op diverse manieren geprobeerd geld bijeen te krijgen om meer armslag te hebben
bij het in kaart brengen van de geschiedenis van Werf Gusto. Bezoeken aan de stadsarchieven
aan Utrecht, den Bosch en Luik geven waarschijnlijk vele geheimen prijs.
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Er zijn nog een groot aantal objecten (schepen, bruggen, staalconstructies) in gebruik en die wil
de Stichting goed in kaart brengen.

Via crowdfunding en het opzetten van de Vrienden van Werf Gusto is geprobeerd extra gelden
te genereren. Beide leverden een geringe opbrengst op.
Dat gold niet voor het binnenhalen van sponsorgelden voor het monument. De Stichting
slaagde erin nog twee grote sponsoren binnen te halen. Deze aanvullingen dekte de kosten van
het organiseren van de onthulling en een aandeel van de Stichting in de bouwkosten van het
monument, die in door de Gemeente Schiedam aanbesteed waren.

Exloo: 4 maart 2019
D.H. Allewelt voorzitter
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