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1900 Cornelis Verolme geboren woensdag 4 september om 5 uur in de middag in Nieuwe
Tonge (Zuid Holland) Zevende zoon van Jacob (Jaap) Verolme (landarbeider) geboren in 1865
en Henrica (Riekje) van der Veer (arbeidster).

Geboorteakte van Cornelis Verolme
Streng gelovige familie, orthodox hervormd. Zondagsrust is heilig. Vader Verolme leest om acht
uur uit de bijbel. Zijn moeder houdt touwtjes strak in handen en schroomt niet om soms de
achter haar stoel staand paarden zweep te gebruiken. De Verolme's beschikken nog niet over een

radio, elektriciteit en waterleiding. Vader Jaap zei tegen zijn kinderen dat 'zij niet moeten rusten
voor zij de hoogste sport op de maatschappelijke ladder hadden bereikt'. Moeder Riekje schenkt
aan Cornelis, haar zevende kind, veel meer aandacht dan aan haar andere kinderen. Haar
dominante invloed heeft op Cor een grote stempel gedrukt. Ze loopt niet met haar emoties te
koop. Cor is met zijn gedrevenheid, ijdelheid en eerzucht, een uitzondering vergeleken met zijn
broers en zusters. Uiteindelijk krijgen Jaap en Riekje zes zonen en drie dochters.

Ouders van Cornelis Verolme: Jacob Verolme en Hendrica van der Veer

.
Geboorteplaats van Cornelis Verolme. De voorstraat van Nieuwe Tonge in 1901.
1905 Cornelis gaat naar de openbare school in Nieuwe Tonge, want een christelijke school is er
niet.
1911 Na de openbare lagere school in Nieuwe Tonge gaat hij naar de Ambachtsschool in
Middelharnis. Om van Nieuwe Tonge naar Middelharnis te komen neemt hij de stoomtram.

Links; stoomtram. Rechts: radarboot
1914 Met succes voltooit hij de ambachtsschool en krijgt als beloning een zilveren horloge met
inscriptie. Op 1 september brandt hun woonhuis met bijgebouwen en schuren af.
1915 Cornelis neemt nog een extra jaar op de ambachtsschool. Met fraaie cijfers verlaat hij
voorgoed de ambachtsschool. Veel vrienden laat Cornelis niet achter in Nieuwe Tonge. Hij is
niet de man van hechte vriendschappen. Prestaties zijn belangrijker dan relaties.
1916 Als voluntair komt hij in dienst bij een machinefabriek in Bolnes. Zijn loon is acht cent
per uur. Na de tweede week neemt hij al zijn ontslag. Maar zijn vader stuurt hem maandag
daarop terug naar Bolnes. Maar hij wordt niet meer aangenomen, weg is weg. Hij gaat dan op
goed geluk met de radarboot van Bolnes naar Kinderdijk. Bij de eerste de beste werf, die van L.
Smit & Co wordt hij aangenomen voor 13 cent per uur. Hij leert daar de bouw van
stoommachines.
1917 Hij gaat terug naar Rotterdam waar hij een baantje krijgt bij een werf in de Delfshaven. Hij
werkt daar met het inbouwen van machine installaties in allerlei schepen. Het is maar van korte
duur en komt zonder werk te zitten. Hij gaat 2 maal per week naar een HBS leraar, die hem
voorbereidt voor het toelatingsexamen avond-MTS. Hij krijgt een baantje als voluntair bij de
Scheepswerf en Machine fabriek Kuy & van Rhee in Delfshaven.
1918 Met een aantal anderen dient hij een verzoekschrift in bij de directie voor meer
vakantiedagen. Omdat zijn naam boven aan de lijst staat, wordt hij door de hoofdbedrijfsleider
op staande voet ontslagen. De volgende dag al wordt hij aangenomen bij de Nederlandse
Staalindustrie. Hij leert daar veel op het gebied van stalen bouwconstructies, van de liftbouw en
van de grote kranen en veel onderdelen van het metaalvak.
1919 Cornelis hart gaat meer uit naar de scheepsbouw. Hij wordt tekenaar-constructeur bij de
Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Hij boekt daar goede resultaten met het ontwerpen van
bruikbare werktekeningen voor schepen. Cor is zeer ambitieus en is bij zijn collega's niet erg
geliefd. Hij haalt graag een wit voetje bij zijn superieuren. Hij volgt tegelijkertijd de MTS
avondschool in Rotterdam.
1923 Woensdag 27 juni trouwt hij met Jannetje Borg, een gereformeerd Rotterdams meisje
afkomstig uit een gezin van zeven kinderen. Haar vader is afkomstig uit Groningen, kapitein op
de koopvaardij. Cornelis treedt toe tot de gereformeerde kerk in Rotterdam. Zij gaan wonen aan
de Hooidrift in Rotterdam.

Woensdag 27 juni 1923.Het huwelijk van Cornelis Verolme en Jannetje Borg (1)
1924 Cornelis slaagt voor zijn eindexamen MTS.
1928 Na zijn vertrek bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij treedt hij in dienst bij de
Gebr. Stork & Co in Hengelo. De eerste dag dat hij bij de machinefabriek van de firma Stork in
Hengelo begint, heeft hij de begrafenis bijgewoond van de heer D.W Stork, de oudste zoon van
C.T. Stork, de grondlegger van de machinefabriek.

D.W. Stork (1855-1928)

Cornelis wordt chef-tekenaar van het constructiebureau. Hij haalt twee vroegere medewerkers
van de RDM naar Hengelo, het zijn C. Terlouw en C. Bakker De nieuwe directeur C.T. Stork
vraagt hem een rapport te schrijven over hoe hij dacht over de organisatie van het bedrijf. Hij
hoort er lange tijd niets over. De directeur zegt hem enige tijd later: "Laten we er niet meer over
praten". Maar voegt hij er even later aan toe: "Het was voor hem geen prettig rapport, hij had er
veel kritiek in gelezen". Maar hij heeft altijd goed met hem samen kunnen werken.
1931 Stork gaat dieselmotoren bouwen. Cornelis moet trachten dit totaal nieuwe product op de
markt te brengen.
1936 Voor Stork gaat hij naar Brazilië en het lukt het hem om dieselmotoren te verkopen.
1937 Stork levert de scheepsmotor voor het prinselijke jacht Piet Hein. Uit die tijd dateert de
goede verhouding met Prins Bernhard, die later hem steeds heeft gesteund.
1940-1945 Stork wordt door Duitse officieren en technici beheerd. In zijn memoires besteed hij
slechts twee en een halve bladzijden over deze oorlogsperiode.
1942 Hij maakt kennis met Annie Weegink, telefoniste bij Stork, een remonstrants meisje, waar
hij verliefd op wordt. Er ontstaat een geheime verhouding met haar.
1943 Tijdens een bombardement wordt zijn huis vernield. Er breekt in staking uit bij Stork. Hij
wordt met drie anderen door de Duitsers verhoord. Hij vreest het ergste, maar wordt even later
vrijgelaten, terwijl een van hun vieren wordt gearresteerd en later gefusilleerd.

Het huis van Cornelis Verolme in Hengelo. Rechts: 1943 Het huis na het geallieerde
bombardement op Hengelo.
1946 Hij dient een rapport in bij de directie van Stork . Hierover zegt hij in zijn memorie, dat hij
zijn positie in het bedrijf niet langer acceptabel acht: "Eindelijk had ik met de indiening van het
rapport het tafellaken tussen de directie, waarbij zich nog leden van de familie Stork bevonden
en mijzelf doorgesneden". Hoe de directie er over dacht wordt door Ariëtte Dekker in haar
biografie van Verolme op pagina 88 verwoord:.
"Gezien zijn zakelijke successen zou Cornelis Verolme - nogmaals objectief gezien - heel wel in
aanmerking hebben kunnen komen voor de positie van commercieel directeur. Maar de Storken
zagen Cornelis Verolme niet zitten: te ongepolijst, niet academisch geschoold en niet uit het
juiste hout gesneden. (…) Men moest bij voorkeur een vader hebben die zelf fabrikant of bankier
was, iets onder de veertig zijn, een universitaire opleiding hebben, en van remonstrantse,
doopsgezinde of onkerkelijke gezindte zijn. Cornelis Verolme voldeed aan geen van deze eisen.
Hij was afkomstig uit het volksdeel der 'kleine luyden', de gereformeerden,.... (…). Voor de
eigengereide en uitgesproken Cornelis Verolme, die zich weliswaar nette manieren had
aangeleerd; maar de werkelijke mores van de Nederlandse elite niet kende, was dus ondanks zijn
commerciële successen geen plaats in de directie van het keurige Stork".
Hij neemt hij op zondag 1 september ontslag bij Stork. Op zaterdag 7 september begint hij in
Hengelo zijn Scheepsinstallatiebedrijf "Nederland" aan de Beckumerstraat 83 met als
doelstelling het ontwerpen, leveren en installeren van complete voortstuwingsinstallaties van
zee- en binnenschepen. Hij vertrekt eind van het jaar naar Rotterdam. Hij neemt zijn trouwe
medewerkers Terlouw en Bakker mee.

1947 Cornelis betrekt een klein kantoortje aan de Coolhaven 238. Hij verkrijgt van de directie
der domeinen een stuk onbewoonde grond aan de Nieuwe Maas in IJsselmonde. In zijn
memoires zegt hij tegen zich zelf: "Mijn hemel wat ben ik begonnen! Moet hier een fabriekje of
een fabriek komen?" Ik keek even naar boven en vervolgde: "Dat is alleen mogelijk als ik Hem
mee heb". In IJsselmonde bouwt hij een machinefabriekje waar hij dieselmotoren kan reviseren,
met een eigen kade waar schepen konden afmeren. Hij wil zijn eerste dieselmotor kopen van de
firma Sulzer in Zwitserland. Hij moet daar f 1.2 miljoen Zwitserse franken voor betalen. Maar
hij heeft daarvoor niet de benodigde deviezen. Hij krijgt geen steun de Nederlandsche bank en
het ministerie van Financiën en Economische Zaken. Hij krijgt steun van de Koopmansbeurs in
Amsterdam. De directeur heeft kans gezien voor 350.000 dollar zuurtjes naar Amerika te
verkopen. Met die dollars worden Zwitserse francs gekocht en zo worden Nederlandse zuurtjes
omgezet in een Zwitserse motor.
1949 Zijn bedrijf wordt omgezet in een naamloos vennootschap, waarbij het stemrecht wordt
ondergebracht in de Stichting Nederland Trust waar hij alleen zeggenschap bezit, de andere
aandeelhouders hebben niets te vertellen.
1950 Hij neemt de scheepswerf J Smit Czn in Alblasserdam over. De gevestigde orde van
scheepsbouwers kijken met Argus ogen naar die kleine man, die in een korte tijd een goed
florerende scheepswerf weet te stichten. Hij hanteert een onorthodoxe bouwmethode. De helling
waarop het schip wordt gebouwd tegelijkertijd met het schip met het aanbetalingsgeld van de
opdrachtgever.

Links de werf te Alblasserdam voor de overname. Rechts : na de overname waar schepen van
200 meter lengte worden gebouwd.
1953 Donderdag 19 november neemt hij de werf De Haan & Oerlemans in Heusden over.
1954 Dinsdag 1 juni vindt de scheiding plaats van Cornelis Verolme met Nanny Borg. Hij
trouwt drie weken later met Annie Weegink, met wie hij al sinds 1942 een geheime verhouding
had.

Cornelis Verolme met zijn nieuwe vrouw Annie Weegink (1)

Dinsdag 21 december richt hij de Verolme Dok en Scheepsbouw op.
De relatie tussen Cornelis Verolme en zijn werknemers is wel heel anders dan tussen de
directeuren van de gevestigde orde van scheepsbouwers met hun werknemers. Twee citaten uit
de biografie van Verolme, geschreven door het boek van Ariëtte Dekker laat dit verschil
duidelijk zien.
1. pagina 131: "Tot slot, en dat brengt ons meteen op de belangrijkste ergernis bij de grote
Rotterdamse werven, verschilde Cornelis Verolme van zijn nieuwe collega's in zijn houding ten
aanzien van zijn werknemers. Cornelis Verolme had, in tegenstelling tot de meeste van zijn
nieuwe collega's, geen enkele moeite om dicht bij zijn arbeiders te staan. Zelf als boerenzoon
van onderaf opgeklommen, zonder universitaire opleiding, had hij van nature meer aansluiting
bij de werkvloer dan zijn academisch geschoolde tegenvoeters. Verolme was iemand die zich
regelmatig onder zijn arbeiders begaf en tevreden rondwandelend met Jan en Alleman een
praatje maakte. Met de alpinopet stevig over de oren getrokken tegen de harde, koude wind op
de werf, was hij dan bijna onherkenbaar als de grote scheepsbouwer die normaal gesproken
onberispelijk gekleed ging. Naadloos voegde hij zich onder zijn noeste arbeiders, wier taal hij
feilloos beheerste. Hoe ijdel hij ook af en toe kon zijn, zijn eenvoudige eilanderkomaf verhulde
hij nauwelijks - hij koketteerde er zelfs mee en was trots op zijn Zeeuwse accent - en dat schiep
een sterke band met zijn arbeiders, die groot ontzag voor 'de baas' hadden die zo goed voor hen
zorgde. Verolme kende velen van zijn werknemers bij naam en kwam in de begintijd zelfs bij de
mensen thuis als zij een zoveel-jarig huwelijk vierden of wanneer er een baby geboren was.
2. pagina 132: "Exemplarisch voor de grote afstand tussen directie met de werknemers is het
beeld van het jubileum van Wilton-Fijenoord in 1954 waarbij vertegenwoordigers van de
arbeiders - let wel: niet het gehele arbeiderskorps dus - de gelegenheid kreeg de directie te
feliciteren. De stoere werklieden werden daarbij gemaand de directie toch zoveel mogelijk
sparen voor de brute kracht van hun arbeidersknuisten. Naast de recipiërende directieleden hing
een waarschuwingsbordje met de tekst: 'In verband met de vele handdrukken gelieve U met een
lichte handdruk te volstaan".
1955 Donderdag 7 april wordt tijdens een gemeenteraadsvergadering van Rotterdam een stuk
grond van 969 hectare in het Botlek gebied aan Verolme uitgegeven. Hij wil op dit gebied een
werf bouwen. Zaterdag 1 oktober wordt de eerste ertstanker P.G. Thulin genoemd, te water
gelaten. Dit is wel een heel bijzondere tewaterlating aangezien het schip 230 meter lang is en de
Noord slechts 260 meter breed is. Men slaagt er in om het schip op tijd af te remmen en zo te
draaien dat het de overkant niet bereikt. Het is voor Verolme een zo spannend gebeuren dat hij 2
dagen voor de tewaterlating plotseling van de zenuwen niet meer kon praten!

Tewaterlating van de ertstanker P.G. Thulin.
1956 In maart weet Verolme Alfred de Booy (in 1955 gepensioneerd bevelhebber der
zeestrijdkrachten) als directeur aan te trekken.

Links: Sjoerd Pieter Gerbrandy. Rechts: Alfred de Booy (1)
In zijn memoires schrijft de Booij over zijn eerste ontmoeting met Verolme:
"De lunch van Gerbrandy verliep goed. Cornelis Verolme maakte een kordate indruk. Typisch
was zijn vraag: wat vindt U van uw chef, de heer Staf, waar op ik niet anders dan ontwijkend
kon antwoorden. Iets later zei hij plotseling, wilt U mijn compagnon worden, waarop ik
antwoordde, dat ik na mijn pensionering gaarne zijn bedrijf zou willen bezoeken. Op dat
moment wist ik niet dat Verolme gaarne woordelijk beloften deed, soms zelfs onnodig, doch dat
hij contracten precies na kwam. Tijdens mijn bezoek aan het Scheepsinstallatiebedrijf te
IJsselmonde vroeg ik wat mijn taak zou zijn. Daarop ging hij niet diep in, doch wees op het werk
dat allereerst moest geschieden wegens de grote werf aan de Botlek. Daar moet een paal voor
een loods of helling geslagen worden en moest ik maar eens gaan kijken hoe wij de honderden
gasten konden ontvangen. Ik zag een paar koeien grazen, hoorde af en toe een doffe klap bij een
heistelling en vond een vervallen steiger, vanwaar door het leggen van staalplaten men bij deze
stelling zou kunnen komen. Ik zag ook dat een raffïnaderij (Esso) reeds bestond in de buurt en
een paar opschriften van boeren die zich beklaagden dat Verolme hun land had ingepikt. Toen ik
Verolme vertelde, dat ik te vergeefs naar een grote werf had gezocht, tikte hij tegen zijn
voorhoofd en zei: die zit hier".
Woensdag 27 juni wordt de eerste paal op het Botlek gebied geslagen, door mevrouw J.M.van
Walsum-Quispel , echtgenote van de burgemeester. Bij de plechtigheid zegt Verolme: "Hier
komt de grootste en modernste werf van Nederland".

Het portret van Cornelis Verolme dat in zijn bedrijven hangt (1)
1957 Precies een jaar later wordt op donderdag 27 juni de werf aan de Botlek officieel in
gebruik gesteld door mr J. Klaasesz commissaris van de Koningin van Zuid Holland. De kiel
voor een tanker van 55.000 ton wordt gelegd, te bouwen voor Perzische regering.
Dat er veel afgunst bij de Rotterdams scheepsbouwers bestaat laat zich raden. Om dit te
verduidelijken geven we enkele citaten van memoires van de Booy: "Inderdaad waren er
vermoedelijk veel van zijn concurrenten die hem onderschatten, doch Wilton-Fijenoord en de
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, hadden tegenstellingen moeten vergeten en samen een
grote reparatie werf aan de Botlek moeten oprichten, dan hadden zij Verolme de weg versperd
en aanzienlijke uitgaven aan gegraven en drijvende dokken kunnen besparen of althans beter
rendabel kunnen beleggen. Verolme had geen last van commissarissen, waarvan natuurlijk
sommigen hem wel eens waardevolle adviezen konden geven, hij had veel kennissen op zijn
niveau, hoorde dus veel en kon snel beslissen. Hij belegde zijn winst in het bedrijf en kreeg op
zijn uitbreiding investeringsaftrek. Hij had een overdreven minachting voor banken, die geen
geld wilden uitlenen dat niet van hun was, vond dat een gezant in het buitenland alleen voor hem
en met voor anderen moest werken, ergerde zich aan de op weinig gefundeerde leugenberichten
die rondgestrooid werden. Het Verolme concern behoefde zich niet tegenover aandeelhouders te
verantwoorden, van daar dat veel mondeling werd afgehandeld.
"Natuurlijk heeft bijna iedere selfmade man iets in zijn optreden dat weerstanden oproept.
Niettemin valt te betreuren dat in Amsterdam en Rotterdam, overigens voortreffelijke mensen,
wier vaders of grootvaders zich ook door eigen kracht naar boven hadden gewerkt, zoveel
onjuistheden debiteerden en verdachtmakingen rondstrooiden. Een enkele maal keerde zich dat
tegen hen, want toen wij in de markt lagen voor een order van een Zuid-Afrikaanse rederij,
vroeg men aan onze man daar: bouwt de Amsterdams werf goede schepen? Ja was zijn
antwoord, waarop hij de order kreeg, want de Amsterdammers hadden gezegd, dat Verolme geen
goede schepen bouwde".
Behalve de Booy weet Verolme Pieter Sjoerds Gerbrandy, daarvoor minister-president van het
oorlogskabinet in Londen, voor zijn bedrijf te strikken. Eveneens heeft hij de respectabele
Rotterdammers Jan de Monchy, Philip Mees, Eugène en Albertert Vinke binnengehaald. Zijn

tegenstanders zijn personen van de machtige Rotterdamse Scheepsbouwers elite, zoals de
president-commissaris van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij Karel 'KP'', van de Mandele
en de commissarissen Philip van Ommeren, Willy Goudiaan. Van Wilton Fijenoord de
president-commissaris Jaques Dutilh en de commissarissen D.Th Ruys, J. Hudig en Jan Oyevaar.
Hieruit blijkt duidelijk dat er een groot verschil bestond tussen de netwerken van de gevestigde
orde van de Rotterdams scheepsbouwers en die van Verolme. Zo kan hij ook niet rekenen om lid
te worden van het exclusieve genootschap Club Rotterdam.
Ariëtte Dekker schrijft hierover in haar boek Verolme op pagina 137: "De Club Rotterdam was
één groot ons-kent-ons van voorname Rotterdamse zakenlieden. Het wemelde er van de Van
Beuningens, Dutilhs, Goudriaans, Van Hobokens, Hudig en Mezen, Van Ommerens,
Reuchlinnen, Ruysen, Van Stolken, Veders, Wiltons en Van der Vorms. De Club Rotterdam
vormde een bonte mengeling van Rotterdams oud geld, voor zover men daar in de Maasstad van
kon spreken, en relatief nieuwe rijken die hun geld verdiend hadden als kolenhandelaren,
havenbaronnen, reders en scheepsbouwers aan het begin van de twintigste eeuw; als gevolg van
de opkomst van de stoomvaart en de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Cornelis Verolme zelf
hoefde zich geen enkele illusie te maken ooit tot dit exclusieve gezelschap toegelaten te worden,
daarvoor was hij te nieuw en te kort in de Maasstad. Daar moest minimaal een generatie
overheen gaan. Bovendien botste zijn uitgesproken bravoure te veel met de elitaire
ingetogenheid die de deftige Rotterdammers zich in de loop der jaren hadden aangemeten".
Ook een lidmaatschap van Koninklijke Roei- en Zeil Vereniging de Maas in Rotterdam kan hij
rustig vergeten. De helft van de bestuurders van de Club Rotterdam zijn lid van de Club
Rotterdam
Ariëtte Dekker op pagina 183-164: "De leden van De Maas waren een parvenu als Cornelis
Verolme niet van nature goed gezind. Zij moesten niets hebben van deze nouveau riche, die zich
verplaatste in een protserige zwarte Cadillac - zijn collega-scheepbouwers lieten zich rondrijden
in Bentleys, Rolls Royces en Jaguars , - die erg ijdel was, zich net iets te netjes kleedde, met
gleufhoed en witte folard, en zich altijd met veel te veel scherp geurende lavendellotion
besprenkelde. Die een nare, schelle stem had die door merg en been kon gaan, waarmee hij ook
nog eens uitsluitend over zichzelf sprak. 'Een irriterende figuur,' vat een Maaslid de algemene
mening over Cornelis Verolme samen. Bij dit soort clubs gold het oer-Hollandse adagium: 'Hij
die met ons mee wil gaan, die moet onze manieren verstaan,' en daaraan voldeed Verolme niet.
Hij werd geweigerd als lid van De Maas, hetgeen velen in Rotterdam nog altijd graag smalend
mogen memoreren. Het was des pijnlijker voor Cornelis Verolme, aangezien jonge ingenieurs
die met hem werkten, wel probleemloos lid hadden kunnen worden".
Verolme weet in juli een order voor het ombouwen van het Braziliaanse vliegkampschip de
Minas Gerais in de wacht te slepen. De Booy krijgt de supervisie over dit project.

Verbouwing van het vliegtuigkampschip Minas Gerais op de werf in Rotterdam.
1959. Vrijdag 22 mei wordt de tanker Mohamed Reza Shah te water gelaten door prinses
Margriet in aanwezigheid van de Sjah Rezah Pahlevi, koningin Juliana en Prins Bernhard. Begin
van een spectaculaire expansie.

De tanker Mohamed Reza Shah wordt door prinses Margriet te water gelaten.
Overal begint Verolme plannen te ontwerpen voor de bouw van werven in het buitenland. Hij
bouwt werf in Brazilië in de baai van Jacuacanga. De Noorse werf te Sarpsborg, de Ierse werf te
Cork, Verolme Electra. Talloze schepen lopen overal van de hellingen. Alles lijkt voorspoedig te
gaan
1960 De eerste technische proefvaart van de herbouwde vliegtuigkampschip Minais Gerais vindt
plaats in 1960. Alles blijkt perfect te werken.

De Minas Gerais verlaat de haven Rotterdam in juli voor een proefvaart.
Cornelis besteedt meer aandacht voor het verkopen van schepen en de groei van bedrijven dan
aan de financiële kant van zijn bedrijven. Hij heeft het land aan bankiers. Hij is tot nu toe in staat
om zijn financiering te bewerkstelligen met de aanbetalingen die hij op zijn schepen ontvangt.
Zijn boekhouders zijn bezorgd over zijn wijze van investeren, maar daar heeft hij geen
boodschap aan. Niemand weet hoeveel geld Verolme heeft, hij houdt dit voor de buitenwereld
strikt geheim. Het blijkt echter dat Verolme, zowel letterlijk als figuurlijk, te hard van stapel is
gelopen met al zijn investeringen. De fiscus verschijnt nu ten tonele met een aanslag van maar
liefst 32 miljoen gulden. Er zijn geruchten van een dreiging van een faillissement.
1961 Vrijdag 13 januari 1961 wordt het vliegtuigkampschip Minas Gerais weer als nieuw
worden opgeleverd aan de Braziliaanse marine. Verolme heeft hiermee bewezen binnen de
hiervoor gestelde tijd een heel complex project te kunnen uitvoeren.
Verolme weet de problemen met de fiscus handig op te lossen en moet slechts 16 miljoen van de
32 miljoen aan belastinggeld betalen. Dit heeft hij vooral te danken aan de oud-minister van
financiën Hendrik Jan Hofstra, die in februari was toegetreden tot het Verolme concern.

Hendrik Jan Hofstra, 1904-1999.
1962 Het gaat niet goed met de scheepsbouw in Nederland door buitenlandse concurrentie,
vooral door die van Japan. Door alle tegenvallende winsten heeft hij steeds meer behoefte aan
externe financiers. Hij begint met een eigen Verolme Financieringsbedrijf, hij hoopt op deze
wijze geld op te halen bij particulieren. Dit wordt echter geen succes. Gelukkig komt hij in
contact met Philip Mees, firmant bij R. Mees en Zn. Hij bewondert Verolme om zijn
ondernemerschap. Philip Mees slaagt erin om samen met twee andere banken - de
Rotterdamsche en Hollandsche Bank Unie - Verolme een krediet van 10 miljoen gulden te

verlenen. Ook van het Philips Pensioenfonds ontvangt hij een lening van 10 miljoen gulden. De
acute liquiditeitscrisis is voorlopig opgelost.
1963 De winsten van de zeven werven in Nederland beginnen verlies te lijden. In 1958 was er
nog een winst van 140 miljoen, nu een verlies van 409 miljoen gulden. Verolme kon toch weer
krediet te krijgen, dank zij de hulp van Frits Karsten van de Rotterdamsche Bank. Een van de
weinige bankiers, die het met Verolme zag zitten. De bouwkredieten zijn inmiddels opgelopen
tot 33 miljoen gulden, maar er zijn wel strengere voorwaarden gesteld aan de nieuwe kredieten.
Verolme moet zijn accountants machtigen om openheid van zijn financiële zaken te geven, de
zgn 'waakhond overeenkomst'.
1964 Ook Verolme begint verlies te lijden op zijn Nederlandse scheepsbouw activiteiten. Hij
heeft tot nu toe steeds zijn verdiende geld geïnvesteerd in nieuwe projecten en geen geld apart
gelegd voor slechtere tijden. Voor Verolme betekent het dat hij weer met liquiditeitsproblemen
te kampen krijgt. Het Rotterdamse banken consortium R. Mees en zonen (Thony Ruys),
Hollandsche Bank Unie( André Nieuwehuys) en de Rotterdamsche (Hans Wakkie en Frits
Karsten) willen hem de duimschroeven aandraaien. Hij heeft het land aan de bemoeizucht van de
bankiers. Zoals Ariëtte Dekker in haar boek schrijft op pagina 230: "... en weigerde hij zich de
wet te laten voorschrijven door zijn geldschieters, die door hem afwisselend als hinderlijke
boekhouders, kruideniers en krentenkakkers werden aangemerkt". Helaas treedt zijn trouwe
vriend Philip Mees terug als firmant vanwege twee hartaanvallen.
Verolme raakt ook betrokken in de exploitatie van het REM eiland, waarbij hij als
voornaamste aandeelhouder uiteindelijk veel geld verliest. Het REM-eiland is een platform op 9
kilometer buiten de kust van Noordwijk. Vanaf dit eiland worden vanaf 12 augustus tot 14
december commerciële televisie-uitzendingen onder de naam TV Noordzee verzorgd. Op 17
december wordt de apparatuur van het REM-eiland door de Nederlandse Koninklijke Marine
geconfisqueerd. Deze actie kon worden ondernomen omdat per 1 december 1964 een noodwet
was aangenomen die uitzendingen verbood vanaf constructies gebouwd op de zeebodem.

Het REM eiland in de Noordzee voor de kust van Noordwijk.
1965 Het wordt nu menens bij het Rotterdams bank consortium. De bank R. Mees en Zn zegt
het krediet aan Verolme op. De andere banken blijven echter Verolme krediet verlenen. De in
1963 gesloten 'waakhond overeenkomst' blijkt gefaald te hebben Het is Henk Hofstra die
nieuwe hypotheken weet los te wurmen, zodat het liquiditeitsprobleem tijdelijk wordt opgelost.
Verolme viert zijn 65ste verjaardag en de vraag doet zich voor of hij zich niet zou terugtreden.
Hij toont echter geen aanstalten om pas op de plaats te maken.
1966 Alfred de Booy en Hendrik Jan Hofstra trekken zich terug uit het bedrijf. Waarschijnlijk is
de reden van Hofstra aftreden gelegen in het feit dat hij zich niet zo lekker meer voelt over de
financiële risico's die Verolme neemt. Arij Rijke wordt algemeen directeur. Verolme blijft
president- directeur.
1967 Hans Wakkie van de Rotterdamsche Bank begint nu ook - net zoals Thony Ruys van R.
Mees en Zn, - niet meer te geloven in de beloftes van Verolme. Ondanks deze toenemende
kritische houding van de bankiers ontvouwt Verolme plannen voor de bouw van twee enorme

reparatiedokken voor mammoet olietankers. Hiervoor heeft hij een krediet nog van 63 miljoen
gulden. Hij doet nu een beroep op de regering voor een kredietgarantie, dwz op de minister Leo
de Block van Economische Zaken..

Minister Leo de Block van Economische Zaken..
Er ontbrandt een heftige strijd tussen Verolme en de gevestigde orde van scheepsbouwers. Zijn
tegenstanders zijn: de drie werven: Rijn Schelde, Wilton-Fijenoord en NDSM . Zij vragen
eveneens een kredietgarantie bij de regering aan voor de bouw van een groot reparatiedok op de
Maasvlakte. In zijn memories schrift hij later hierover: 'Als een donderslag bij heldere hemel
kwam toen plotseling de aanvraag van mijn concurrenten'.
1968 De ministerraad van vrijdag 1 maart komt tot de conclusie dat slechts ruimte is voor een
reuzendok en dat alle werven samen moeten werken. Hier wil Verolme natuurlijk niets van
weten. Hij zegt zelfs tegen de pers dat hij al vast is begonnen met de bouw van een dok. Hij stelt
de helft van de dok dagen ter beschikking aan zijn concurrenten, maar zegt daar ironisch bij,
"Als ze netjes blijven tenminste" (A. Dekker, p.305). Na een bikkelharde strijd krijgt Verolme
van de regering een kredietgarantie van 75 miljoen, maar wel onder de voorwaarde dat hij de
noodlijdende Amsterdamse NSDM (Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij) moet
overnemen om deze van de ondergang te redden.

In de memoires van Verolme lezen we over deze netelige kwestie het volgende: (p.237-239):
"Mr J.C. van Alphen de Veer directeur- generaal voor de industrie en handel deelde mij het
volgende mede: "Wij zitten er over te denken om u die kredietgarantie te geven". Dat klonk
hoopvol, al kwam deze garantie nu voor onze nieuwbouw te laat. Ik vermoedde echter meteen,
dat er sprake van haken en ogen moest zijn. Zo was het. Deze directeur-generaal vervolgde:
"Maar meneer Verolme, wij zitten met een grote moeilijkheid. Wij zitten met het probleemAmsterdam". "Wat is dan dat probleem-Amsterdam?" vroeg ik verwonderd, al had ik wel enig
vermoeden van wat er aan de hand kon zijn. "Ja ... als wij u een kredietgarantie geven voor het
dok aan de Botlek, betekent dat een discriminatie van Amsterdam." (..) Mijn verbazing nam toch
wel steeds toe. Ik vroeg: "'Maar vertel mij nu eens ronduit, wat u met dat alles bedoelt?" "Daar
willen wij u dit mee zeggen, en daar moet u maar eens in alle rust goed over nadenken: wij zijn
van mening dat, indien wij u de garantie voor uw dok geven, daartegenover moet staan, dat u de
werf Amsterdam overneemt." Wat hier in werkelijkheid gebeurde, was niets meer of minder dan
dat het ministerie, dat is aangewezen om onze economie te behartigen, de strop voorhield. (...)
Op dat moment kon ik echter niet anders denken dan: Mijn hemel! Wat moet ik dáár mee
beginnen? Dat bedrijf in Amsterdam overnemen!?.. ". (...) Wat mij werd voorgesteld was niet
meer of minder een afschuwelijk geval van koppelverkoop". Einde citaat uit de memoires van
Verolme.
Piet Goedkoop van de NSDM heeft tegen de regering gezegd dat als Verolme zijn dok zou
bouwen het einde zou betekenen van de NSDM en een verlies van de werkgelegenheid van 3500
arbeiders. Dit heeft de doorslag gegeven om Verolme zijn kredietgarantie te verlenen zou
overnemen.. Verolme gaat met deze voorwaarde akkoord. Pieter Schwenke treedt toe als de
financiële man bij Verolme, hij was al in 1964 door Hofstra binnen gehaald.

Cornelis Verolme en Piet Goedkoop tijdens de besprekingen voor de overname van de NSDM
door het Verolme concern.
1969 Het blijkt dat Verolme met de overname van de NSDM een kat in de zak heeft gekocht.
Het bedrijf blijkt een grote verliespost te worden. Maar ook in Rotterdam worden aanzienlijke
verliezen geleden. Vooral de stijgende loonkosten veroorzaken verliezen. De kosten van het
nieuwe reparatiedok lopen volledig uit de hand, i.p.v. van de 70 miljoen wordt het 100 miljoen
gulden. Hij krijgt een nieuwe kredietgarantie van 25 miljoen op voorwaarde dat Verolme
zaterdag 1 aug 1970 zou moeten aftreden als president-directeur. Bovendien zou hij in de raad
van commissarissen naast hem een regeringscommissaris moeten dulden en daar twee
commissarissen om het bedrijf te onderzoeken. Dit zou het einde zijn voor Verolme want hij wil
door niemand op zijn vingers worden gekeken. Zijn mening over de raad van commissarissen
liegt er niet om: "Je geeft ze een sigaar, je geeft ze te eten en moete bij het kruisje een
handtekening te plaatsen". Toch dringt het bij de pers door dat het niet goed gaat met het
Verolme concern. Hij fulmineert dat een nationaal schandaal wat hier is gebeurd. Maar het wordt
steeds duidelijker dat hij de greep op het geheel begint te verliezen. Hij kan nauwelijks salarissen
betalen en balanceerde op de rand van faillissement. Ten einde raad tekent hij een contract met
de Nationale Investeringsbank (NIB), waarbij hij wel de kredietgarantie krijgt van 25 miljoen.
Hij geeft opdracht aan twee commissarissen om zijn bedrijf te onderzoeken. Hij verpandt al zijn
aandelen in zijn bedrijven aan de NIB. In zijn memoires schrijft hij: "Ik zat in de allergemeenste
dwangpositie. Ik had geen keus. Dit was het donkerste moment uit mijn leven, helaas tot dan toe.
[ ... ] Die avond kwam ik meer dan down thuis, zodat mijn vrouw vroeg, wat er aan de hand was.
Ik kon slechts zeggen: "Ik heb mijn eerstgeboorterecht verkocht".
Minster van Economische Zaken De Block vraagt aan Barend Biesheuvel (fractie voorzitter van
de ARP en voorzitter van het college scheepsbouwers) en Harry Langman ( directeur van de
Nederlandse Scheepvaart Industrie) om een rapport over het Verolme concern te schrijven. Vlak
voor het eind van het jaar komt het rapport uit. Het advies pakt niet slecht uit voor het Verolme
concern. Verolme zelf moet echter als president-directeur aftreden, evenals zijn commissarissen.
Hij mag wel president-commissaris blijven, maar de overige leden van het college van
toezichthouders zouden door of met instemming van de staat benoemd worden. Het betekent in
ieder geval, dat Verolme niet veel meer te zeggen krijgt, maar het biedt wel een overlevingskans
voor het Verolme concern. Het rapport adviseert om het financieringstekort te dekken.
1970 Zaterdag 10 januari lekt het geheime rapport Biesheuvel-Langman uit. Verolme is des
duivels. Tegen de Volkskrant zegt hij: 'Het is een nationaal schandaal dat ik nu al zes maanden
heb moeten vechten voor een regeling, terwijl ik destijds toch de NSDM in Amsterdam heb
gered. Ik heb mijn eigen voorstellen gedaan aan de regering. Daar had ik het rapport van de
heren Biesheuvel en Langman niet voor nodig. De vertraging die door dat onderzoek ontstond is
een verschrikking. De financiële positie van mijn bedrijf is krachtig. Er zijn alleen enkele
liquiditeitsproblemen door de overname van de NSDM". Maar de regering is vast besloten om
er voor te zorgen dat hij moet terugtreden als president-directeur.

Links: Barend Biesheuvel. Rechts: Harry Landman
Maandag 12 januari. Minister Witteveen van Financiën heeft in de ochtend een geheime
bespreking met bankiers en in de middag met vertegenwoordigers van Rijn-Schelde. Er wordt
gesproken over het plan van de Amro man Jan van den Brink, dat een fusie tussen Rijn-Schelde
beoogt. De president-commissaris van Rijn-Schelde Jan de Vries is welbereid medewerking te
geven, maar niet op voet van gelijkwaardigheid. Aan het eind van de middag ontvangt minister
Witteveen Biesheuvel en Landman. Zij vinden het plan van Van de Brink erg vaag

Links Minister Johan Witteveen. Midden: Jan van den Brink. Rechts: Minister Roelof Nelissen
Dinsdag 13 januari. Verolme schrijft een brief aan minister Witteveen. Hij is onkundig over de
geheime besprekingen van de vorige dag. Hij vraagt om steunverlening en in ruil daarvoor is hij
bereid af te treden als president-directeur, zodra er een goede opvolger voor hem is gevonden.
Woensdag 14 januari In de ochtend heeft Verolme nog een gesprek met de Amro mannen Jan
van den Brink en Frits Karsten. Verolme moet instemmen met het plan van de fusie, anders zal
de regering een surseance van betaling aanvragen. Om half twee heeft Verolme een gesprek met
minister Witteveeen en Roelof Nelissen, opvolger van minister Leo de Block. Verolme is bereid
om op korte termijn de naam van zijn opvolger bekend te maken. Cornelis niet gerust over het
laatste gesprek en zoekt tevergeefs steun bij Biesheuvel. Ten einde raad zoekt hij steun bij zijn
werknemers. In het Telegraaf van zaterdag 17 januari wordt een arbeider aangehaald: 'De baas
zal het wel rooien. Zoiets kan men een man die dit allemaal hier heeft opgebouwd tegen alle
tegenwerking in, niet aandoen. Wanneer zo'n man op non-actief wordt gesteld gaat hij binnen
een week dood'. Volgens de krant hadden de werknemers met tranen in de ogen gestaan. Die
middag hadden de werknemers Verolme nog letterlijk op handen gedragen. Zij hadden hem op
de schouders genomen en hossend de kantine ingedragen.

Cornelis Verolme wordt door zijn arbeiders op de 'handen' gedragen.(1)
Woensdag 14 januari krijgt Verolme in zijn villa De Heul in Ridderkerk bezoek van Jozef
Molkenboer, plaatsvervangend directeur-generaal van Economische Zaken. Hij heeft van de
minister-president Piet de Jong de opdracht meegekregen om Verolme te dwingen af te treden.
In bijzijn van zijn vrouw Anneke brengt hij deze boodschap over.

De villa De Heul in Ridderkerk van de familie Verolme (1)
Donderdag 15 januari. Verolme en zijn vrouw vertrekken naar Zwitserland om even tot rust te
komen. Het plan om Verolme een gedwongen fusie aan te gaan met Rijn-Schelde is naar de pers
gelekt.

Zaterdag 17 januari. In de middag vindt een gesprek plaats tussen Verolme en de ministers
Nelissen, Witteveen , Roolvink en Molkenboer. Verolme wil nog steeds geen formeel akkoord
geven op zijn aftreden als president-directeur. In zijn Memoires schrijft hij: "Nog nooit in mijn
leven ben ik zo alleen geweest".
Woensdag 21 januari. Het rapport Biesheuvel-Langman wordt aan de Tweede Kamer
overhandigd. Dit houdt in dat het grootste geheim van Verolme is onthuld: alle financiële
gegevens van het Verolme concern
Vrijdag 23 januari Verolme had aan minister Nelissen beloofd niet de pers te woord te staan.
maar voor zijn vertrek naar Zwitserland heeft hij tegen een journalist van de Telegraaf o.a.
gezegd: "Op het moment dat ik een geschikte president-directeur heb gevonden en ik heb die
man ingewerkt, wil ik stoppen (...) Maar waar haal ik zo gauw een president-directeur vandaan,
zo'n schaap met vijfentwintig poten?"
Donderdag 29 januari. Uiteindelijk bezwijkt Verolme door de op hem uitgeoefende druk en
gaat hij akkoord gaat met zijn aftreden als president-directeur. Wel blijft hij presidentcommissaris. Maar zijn macht over de Raad van commissarissen is hij kwijt geraakt. Vier van de
zeven commissarissen worden benoemd door de minister van Economische Zaken. Jozef
Molkenboer wordt regeringswaarnemer.

In het midden: Jozef Molkenboer, plv dir.gen. van Economische Zaken (1). Rechts: minister
Roelof Nelissens
Als zijn opvolger wordt tijdelijk Barend Scheffer, gepensioneerd directeur van Shell. In zijn
memoires schrijft hij: "Wij zijn een week in Zwitserland gebleven. In arren moede zijn wij
teruggekeerd. In de bladen lazen wij misselijke publicaties, onder tot kokhalzen nodigende
koppen als: 'De reus is geveld!". Het moet voor hem een ware martelgang zijn geweest. Hij voelt
zich vernederd, gekrenkt.
Vrijdag 30 januari schrijft hij aan zijn personeel dat hij tegen zijn zin moet aftreden als hun
president-directeur: "Dit betekent geen afscheid van U, want als aandeelhouder en PresidentCommissaris blijf ik nauw aan de bedrijven verbonden en geef ik u de verzekering dat ik op
dezelfde wijze de belangen van onze bedrijven zal blijven behartigen. Bij deze gelegenheid zou

ik bij U willen aanbevelen de Heer B. Scheffer, die mijn plaats als President-Directeur zal
innemen en verzoek U hem Uw volle medewerking en vertrouwen te geven in het belang van het
concern".
Dat uiteindelijk niemand onmisbaar is blijkt uit het feit dat het bedrijf onder leiding van Barend
Scheffer weer winst maakt. Er worden mammoet tankers voor de grote oliemaatschappen
besteld. Maar er waren ook andere geluiden. Op maandag 13 juli presenteert de interim
commissie Winsemius een rapport, waarin staat dat de grote scheepsbouw in Nederland ten dode
is opgeschreven, maar dat het stervensproces door de nodige kunstgrepen nog een aantal jaren
gerekt zou kunnen worden. Verolme op zijn beurt laat het rapport uitlekken naar Elsevier's
Magazine. Hij blijft zich verzetten tegen de fusie met Rijn-Schelde. Op vrijdag 4 september
viert hij zijn zeventigste verjaardag. In 1958 was hij al benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau maar wordt het Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij had gehoopt
op zij minst Commandeur in de Orde van Oranje Nassau te worden.

Vrijdag 4 september viert Cornelis Verolme zijn zeventigste verjaardag. Vlnr: zijn vrouw Anneke
Verolme-Weegink, Cornelis Verolme, zijn dochter Henny Rober-Verolme, Prins Bernhard.
Op maandag 7 september krijgt hij van zijn personeel een portret van zich zelf aangeboden.
1971 Maandag 22 maart komt er een fusievoorstel Rijn-Schelde-Verolme van de commissieWinsemius. Het is een feite een overname en geen fusie. Verolme dreigt naar de rechter te
stappen als de fusie doorgaat. Maar op woensdag 14 april komt het voorstel er door. Verolme
mag geen scheepsbouw zaken meer ondernemen en de naam Verolme niet als handelsmerk
mogen gebruiken. Pieter Schwenke tekent het akkoord namens het Verolme concern. Het
betekent het einde van de vriendschap van Verolme met Schwenke. Verolme spant een
rechtszaak aan tegen de Staat der Nederlanden, tegen Rijn-Schelde en tegen zijn eigen bedrijf
Verolme Verenigde Scheepswerven, met als eis een verbod op de uitvoering van de fusie.
Dinsdag 11 mei dient het kort geding. Na twee weken volgt de uitspraak waarin hij in het
ongelijk wordt gesteld. Hij legt zich er niet bij neer een dreigt met een bodemprocedure. Op
zaterdag 5 juni geeft hij zijn strijd op. Op zijn jacht de Achor aan de Vecht in Vreeland wordt
door hem een contract getekend waarbij instemt met de fusie Rijn-Schelde met het Verolme
concern. Maandag 7 juni hoort de ondernemersraad dat hun baas zich heeft overgegeven aan
Rijn-Schelde. Zo komt er dan een einde aan het drama voor Verolme.
1975 Onvermoeibaar begint Verolme in maart een nieuwe onderneming: Naval Project
Development Company Rotterdam. Weer dus bemoeit hij zich met scheepsbouw zaken, iets wat
hem in 1971 verboden was. Hij maakt dezelfde dag aan de pers bekend dat hij grootste plannen
heeft met het bouwen van een eigen Nederlandse gastanker. Tegelijkertijd begint het RSV
concern met haar ondergang. De overcapaciteit van de grote scheepsbouw begint zich te
wreken.
1978 Verolme zegt dat hij in Delftzijl een gascilinderfabriek wil gaan bouwen. Ook dit loopt op

niets uit
1979 Het RSV concern kalft verder af. De vroegere trots van Verolme de werf aan de Botlek
wordt gesloten.
1980.Verolme geeft zijn tweede deel van zijn memories uit net voor zijn 80ste verjaardag op 4
september. Hij eindigt zijn memories met :
"Zo gezien, schijnen we in een dal te zitten. Daar moeten we dan uit. Met vereende kracht. Dit
dal is op geen stukken na zo diep als dat in 1945. We hebben ons daaruit weten te werken.
Vooral wèrken! Daarbij hebben we nieuwe dingen aangepakt, bij voorbeeld het grote
wegtransport. Onze binnenschippers hebben bereikt dat zij de vrachtvaarders van een deel van
West-Europa werden, onze transportbedrijven hebben zich ontwikkeld tot de vrachtrijders van
Europa. Wie dacht daaraan in 1945, toen een gave vrachtwagen een zeldzaamheid was? Waar ik
op zou willen aansturen is, dat de Nederlanders in de eerstvolgende decennia de gasvaarders van
de wereld worden. Het gereedschap daarvoor kan Verolme maken. Maar we moeten blijven
bouwen, ook grote schepen. Mijn laatste woord is: Volhouden!"
Hij krijgt als pleister op de wonde op 6 november het Commandeurschap van de Orde van
Oranje Nassau. Het gaat niet goed met zijn gezondheid, hij heeft prostaat kanker.
1981 Cornelis Verolme sterft 5 april op zijn 80ste jaar. Hij wordt begraven in de plaats waar hij
geboren is: Nieuwe Tonge. Zijn neef Chris van Veen houdt de volgende toespraak: "Met het
verscheiden van Cornelis Verolme is een groot man heen gegaan. Een ondernemer die met
andere zakenlieden van allure de Nederlandse naoorlogse periode van wederopbouw en
vernieuwing van de industrie heeft gemarkeerd. Een man, door velen om zijn prestaties
bewonderd en gewaardeerd, door sommigen kleingeestig gevreesd en verguisd. [ ... ] De heer
Verolme werd door velen niet begrepen. Een man die op een leeftijd dat anderen aan vrije tijd
gingen denken, in en buiten Nederland een scheepsbouwimperium wist op te bouwen. De koning
van de stapelloop, die schip en helling tegelijk bouwde, daarbij zijn vrienden om zoveel vernuft
verbazend, zijn concurrenten verbijsterend! Hij, de jongen van het dorp, die dat eigenlijk wilde
blijven, ook toen het succes hem in de kring van de groten en machtigen bracht en zijn wereld
geen grenzen kende. Een man die een groot vermogen investeerde in zijn bedrijven en daardoor
aan duizenden werk en welvaart gaf én daarbij weinig - ik durf wel te zeggen - te weinig aan
zichzelf heeft gedacht.
Een man die moeilijk toegankelijk was voor kritiek, maar kon genieten van publiciteit en
openbare waardering. Een mens die met zijn woord scherp kon zijn, pijn kon doen, maar die
voor de kleine kringen om hem heen zijn warme persoonlijkheid blootlegde en machtig kon
boeien. Zakelijk hard en rechtlijnig enerzijds, een morele en financiële steun anderzijds voor de
talloos velen die zijn steun zochten. Vooral ook voor zijn naaste familie is hij altijd grootmoedig
geweest. ( ...) ".
Op zijn graf is ook een krans van Prins Bernhard. Na zijn dood hebben veel mensen vol lof over
hem. Krantenkoppen als: "Afscheid van een groot ondernemer".
1983 Het RSV concern gaat failliet. Aan het concern was jarenlang door de overheid forse
financiële steun verleend van zo'n 2,2 miljard gulden. Onmiddellijk daarna wordt een
parlementaire enquête ingesteld om te onderzoeken hoe het mogelijk was dat het bedrijf ondanks
overheidssteun failliet ging. Voorzitter van de enquêtecommissie is de CDA'er Kees van Dijk.
De beide ondervoorzitters, Marcel van Dam (PvdA) en Theo Joekes (VVD).
1984 De enquêtecommissie komt tot de volgende conclusies:
"In het rapport uit de commissie sterke kritiek op het beleid dat de opeenvolgende kabinetten
gevoerd hadden: ontoereikend en niet eenvormig ten opzichte van de zwakke onderneming in
moeilijke economische omstandigheden. De rol van de overheid was opmerkelijk groot in het
ontstaan en lange voortbestaan van de RSV. Het gevolg van dit beleid waren grote financiële
verliezen en het verlies van meer dan 18.000 arbeidsplaatsen. Minister Van Aardenne was
hierdoor onder grote druk komen te staan tussen de eisen van vakbonden, de Tweede Kamer en
de harde economische situatie. De informatie die minister Van Aardenne echter aan de Kamer
over de afwikkeling van ROS-verliezen (Rotterdamse Offshore en scheepsbouwcombinatie, een
onderdeel van het concern) verstrekte in april 1980 was ronduit misleidend, en daarom
onaanvaardbaar. De Tweede Kamer was op haar beurt te vaak afwezig, onoplettend of
vergeetachtig geweest, waardoor controle op het beleid niet goed werd uitgevoerd. Ook de

Tweede Kamer was evenals de gehele overheid mede verantwoordelijk voor het ontstaan, het
voortbestaan en uiteindelijke ondergang. Verder werden er in korte tijd honderden miljoenen
defensiegeld aan de RSV toevertrouwd zonder behoorlijke dekking maar ook zonder dat de
overheid meer invloed op RSV kreeg. Ook de leiding van de RSV ging niet vrijuit. De
bestuurlijke en organisatorische zwakte van het concern kwamen volgens de commissie voor een
groot deel voort uit de ontstaansgeschiedenis van RSV. Het was een kunstmatig maar zwak
product dat tot stand kwam onder sterke druk van het kabinet. Inschattingsfouten en vals
optimisme in de leiding van het concern deden de rest. Tien van de twaalf jaar dat RSV bestond
waren crisisjaren, economisch ging het slecht, de concurrentie was moordend. Niet alleen
Nederland kampte met verlieslijdende ondernemingen in deze bedrijfstak. Vele andere Europese
landen vertoonden hetzelfde beeld waarbij ook die bedrijven met nationale steun krampachtig
probeerde een deel van de scheepsbouwcapaciteit en werkgelegenheid in stand te houden".
Ariëtte Dekker op pagina 454 schrijft: "Cornelis Verolme werd tijdens de parlementaire enquête
min of meer gerehabiliteerd. Er werd in ieder geval duidelijk dat er tijdens de fusie een tamelijk
onfris spelletje was gespeeld, om te verhullen in wat voor een deplorabele positie Rijn-Schelde
op dat moment verkeerde en wat voor dorpspolitiek er bedreven was om toch vooral de
spartelende, trotse scheepsbouwer buitenspel te zetten. Vooral Cees van Dijk en Theo Joekes
gaven blijk van een zekere sympathie voor de underdog in het debacle. Volgens oud-Verolmedirecteur Alfred de Booy schreven de enquêteurs na afloop zelfs een brief aan Anneke VerolmeWeegink om haar mede te delen dat haar man zaliger niets verweten kon worden".

