
Mijn tijd bij de Gusto 

 

Op 1-8-1968 begonnen, nog vóór het officiële afstuderen. Te werk in afdeling Prodo, die huisde in 

een paar kamers aan de kop van de Power loods (zo heette die, geloof ik). Mijnheer Splinter en zijn 

assistent Bernard Celant zaten daar ook. Afdeling bestond uit Hans Sjouke (chef), Nora (secr), Kees 

Bordes, Jan de Vries, Joost van Ieperen, Wolters en mijzelf. En natuurlijk John Schaap, de jongste 

bediende. We hadden twee tekenaars, waarvan ik de namen niet meer weet. Tijdelijke kracht was 

Henk Willems uit Australie, die bedacht de Unicode voor deiningscompensatie. Leuke tijd, ver weg 

van alles. Ik analyseerde modelproeven van de Ile de France, knutselde aan programmaatjes voor 

onze Olivetti “computer” en aan tweede orde differentiaal vergelijkingen over het stoten van een 

jack-up paal op de zeebodem tijdens paal dalen. We hadden een indoor groepje om gezond te 

blijven. 

De analyse van modelproeven met het 5 potige booreiland Ile de France leverde een verhaal op, dat 

werd geaccepteerd voor een conferentie in London, IIMAS 1969. Ik was in mei getrouwd en tot de 

tweede helft juni op huwelijksreis geweest. Na een paar werfdagen moest ik naar London om die 

paper te presenteren. Kamer in het Strand Palace Hotel, allemaal keurig. En toen kwam Hans Sjouke 

over om mijn presentatie bij te wonen, zonder hotel reservering en zonder succes om nog wat te 

regelen. Als jonggehuwde had ik Dieke meegenomen op deze mooie reis (trooping the colours bij 

prachtig weer). Na goed overleg sleurden we met zijn drieën de matras van de springbox van het 

hotelbed en bivakkeerden één nacht gedrieelijk in de hotelkamer.  

 In de zomer 1969 kwamen we uit ons isolement en kregen kantoren naast de modellenzaal in het 

hoofdgebouw. Dichter bij de directie, dus ook ingeschakeld. Ik analyseerde SBM modelproeven waar 

geen hout van bleek te deugen. Het waren rapporten, die we van Shell hadden gekregen, maar het 

bleek dat het NSMB eigenlijk alleen maar inschakelverschijnselen had gemeten. Nog geen benul van 

low frequency behaviour. Evengoed een uitstekende relatie met George Remery in Wageningen. 

Eenmaal in het hoofdkantoor kregen we een leuke klus van Gerard Graaf van Shell, om wat te 

engineeren aan een storage spar, de latere Brent spar. Karel de Werk en ik waren er druk mee. Later 

heeft Jan Vugts dit namens Shell begeleid. Goddank had de werf inmiddels een (één) terminal voor 

de Univac van Shell, zodat we computerprogramma’s konden schrijven. Daarmee had onze Olivetti 

“computer” zijn tijd wel gehad, maar voor de eerste spar studies was hij nog nuttig geweest. Ik had in 

Delft ervaring opgedaan met Algol en schakelde makkelijk over op Fortran. Overigens regelde de 

werf een Fortran cursus voor de (verwachte) gebruikers van de terminal, hetgeen een weekje 

forensen naar Amsterdam betekende.  

Het grote verschil tussen de Univac terminal en Delft was tweeledig: je kreeg snel resultaten en je 

kon je fouten via het toetsenbord corrigeren, hoefde dus niet steeds nieuwe ponsbanden te maken. 

Dankzij deze terminal kwamen de bow hawser force simulatie programma’s tot stand, de 

programma’s om de thruster vermogens van een DP schip te bepalen of de DP performance en vele 

andere. Jos Koopmans van de Tekenkamer Scheepsbouw begon aan een programma om 

pijpleidingen in een schip te routeren, maar dat bleek toen nog een brug te ver. Wel kwam er dankzij 

zijn enthousiasme een computer tekenzaaltje om numerieke besturing van brandsnijmachines in te 

voeren.  



In deze periode, nog voordat Jan Suyderhoud opvolger werd van Hans Sjouke als hoofd Prodo, 

hebben wij een opdracht gegeven aan CCM, een bedrijfje van prof. Horowitz (uitvinder van de 

Philishave) om DIPs, deci-ingenieurs prestaties te leveren. In het begin was het leuk om de mannen 

van CCM te laten meedenken over onze problemen, maar na verloop van tijd moesten we 

problemen gaan zitten verzinnen en dat was toch niet echt de opzet. Zo namen we weer afscheid van 

het bureau CCM. 

SBM werd opgericht, Jan de Vries deed veel aan sterkte werk en ik keek naar modelproeven en het 

voorspellen van de bow hawser forces. Heb in de kleine tank van het MTI in Delft (Wim van Heyst) 

nog proeven gedaan met het slepen van een SBM ten behoeve van de offshore installatie, met mijn 

filmcamera als registratie apparaat. Uiteindelijk heb ik mijn (naar eigen mening) beste rapport 

geschreven in 1972 of 73, over de bow hawser forces en laag frequente verschijnselen (zie apart 

verhaal: Mooiste project). Bart Groeneveld en ik waren los op het schrijven van Fortran programma’s 

hiervoor en door met demping te spelen konden we alle gewenste resultaten bereiken. 

Een cruciaal moment was het, toen Robert Smulders mij opdroeg ervoor te zorgen, dat het nog te 

bestellen DP systeem voor het nog te bouwen boorschip Pelican zou werken. Ik stond er niet alleen 

voor: Hans Sjouke engageerde TNO Iweco en het Scheepsstudiecentrum om een simulatiemodel op 

te zetten en de beweringen van de DP leverancier te checken.  Rein van Wijk en Bram Brink van 

Iweco gingen aan de slag en samen bepaalden we een modelproef programma om de krachten op 

het schip met draaiende thrusters en aanstroming onder verschillende hoeken te bepalen. Bert 

Hageman coördineerde de TNO inspanningen. Voor simulatie gebruikten we een hybride computer 

van het EAI in Brussel, waar het regelmodel digitaal kon worden ondergebracht, evenals de 

golffrequente bewegingen, en het dynamisch scheepsmodel analoog. Het Marin (toen nog NSMB) 

bouwde een model, schaal 1:18, met 2 propellers en 5 thrusters, alle met instelbare bladspoed. 

Groot was de hilariteit toen bij een van de eerste simulaties in Brussel de Pelican na korte tijd met 

toenemende snelheid van het scherm verdween. Het bleek een klein gedachtefoutje van Alcatel te 

zijn in de digitale programmering…. 

De klus betekende voor mij met regelmaat naar Parijs reizen, nadat Somaser had besloten de werf 

aanbeveling (Honeywell) niet te volgen maar het DP systeem bij een Franse fabrikant (Alcatel) te 

bestellen. Het regel algoritme werd gebaseerd op de methode van CG Newton, nooit van gehoord. 

Het kostte moeite de Fransen ervan te overtuigen dat de regelparameters van een 15000 tons schip 

anders waren dan die van een raket. Overigens kreeg ook Thomson CSF opdracht een systeem te 

leveren, een analoge regelaar. Bij mijn weten is die nooit gebruikt, anders dan voor het sparen van 

de kool en de geit. Tegen Kerstmis 1971 arriveerden de kabels voor de interconnecties van de 

computers en randapparatuur op de werf voor installatie, met mijnheer Courtinel die het moest 

doen. Toen volgde een staking, tot verdriet van mijnheer Courtinel, die er met zijn hangsnor toch al 

verdrietig uitzag. 

Eind 1970 schreef ik een paper over Dynamic Positioning voor de Pelican, voor de OTC 1971. Deze 

werd geaccepteerd en bijgevolg reisde ik eind april naar Houston, voor de tweede maal overigens, 

want een of twee maanden eerder was ik er geweest met Robert Smulders voor een bespreking bij 

Brown & Root. Robert had gesuggereerd dat ik met Icelandic zou vliegen en Dieke meenemen en een 

KLM ticket zou declareren. Als de baas dat zegt, dan doe je dat. Eerst naar New York, bezoekje bij de 

heer Goedkoop, toen door naar Houston, waar we logeerden in de Royal Coach Inn, ijskoud door 



airco, en alleen sterke drank voor club members, maar dat werden we natuurlijk prompt. De OTC had 

plaats in de Astrohall, een veehal naast de Astrodome. IHC stond aan het eind van een van de drie 

hallen die op een centrale ruimte uitkwamen. Daar stond Brown & Root. Wij waren klein maar 

dapper, toonden de Unicode en tekeningen van Pelican. Een jaar later presenteerden we de Pelican 

film. Piet Verschure zou dat inleiden, maar hij liet verstek gaan, dus deed ik dat, met een Bourbon in 

de hand en Bert Kollerie, onze PR man, achter de hand. Er waren veel gasten op af gekomen. Ik 

geloof dat dit de periode is geweest waarin Piet Verschure de onzalige contacten met LeTourneau 

heeft gelegd. Ik heb overigens die avond veel teveel gedronken van die Bourbon. 

De Pelican was in maart van 72 eindelijk klaar voor proefvaart. Dat ging in twee stappen: eerst een 

gewone proefvaart om snelheid en systemen te testen, daarna een deel van de bemanning afleveren 

in Rotterdam en toen terug naar zee voor duurproeven met propellers en thrusters, nog handmatig 

aangestuurd: links-rechts-links-rechts. Daar kregen we gauw genoeg van. Een proef om het schip om 

zijn as te laten tollen, deel van de duurproef, leidde tot verontruste rapporten van naburige schepen 

aan Radio Scheveningen. Bert Hageman was ook aan boord om waarnemingen te doen. Doodop 

kwamen we terug in de haven en daar verscheen Dieke met Marian Hageman aan boord om te 

vertellen, dat zij (Dieke) in verwachting was. Dat was dus Fritsje. 

Later, in de zomer van ‘72 is de Pelican nog een tijd aan het inregelen van het DP systeem geweest bij 

Stavanger. Toen in 1970 Somaser besloot om het DP systeem bij Alcatel te bestellen, voor ons een 

volslagen onbekende, had de Gusto directie de verantwoordelijkheid voor het systeem afgewezen, 

dus deze proeven vielen ook buiten de werf verantwoordelijkheid.  Maar TNO zou in Stavangerfjord 

metingen doen om de DP performance vast te stellen. Alleen werkte het DP systeem alsmaar niet 

goed. Toen onze tijd op was, werden Bert Hageman, Bram Brink en ik weer op de kade gezet om 

onverrichterzake naar Nederland terug te vliegen. 

Nog voordat de Pelican zichzelf had bewezen of zelfs maar opgeleverd was, bestelde Nordic Drilling 

een kopie van het ontwerp, met wat aanpassingen: de Havdrill. IHC participeerde in Nordic en dat 

hielp. Voor de Havdrill gingen we in zee met Honeywell, waar we veel meer vertrouwen in hadden 

dan in Alcatel. Niet geheel terecht bleek tijdens de proefvaart in Stavangerfjord in oktober 1973, 

want ook Honeywell had vervelende foutjes in het systeem. Intussen was het DP team van de werf 

uitgebreid met Kees Willems, naast mijzelf en Jos Koopmans, die meer en meer met andere 

computerzaken bezig was (tegenwoordig zou je spreken over de IT specialist). 

Met Dolf Beversen ben ik uitgebreid op reis geweest in de USA, om contractors met boorschepen 

en/of semisubs uit te leggen hoe goed onze Unicode heave compensator was. Veel succes hebben 

we niet gehad, maar het hielp ongetwijfeld om IHC Gusto bekend te maken bij de Amerikanen. 

Tijdens de OTC 71 vroeg een dikke Amerikaan nog: IHC, is that International Harvester Corporation ? 

Na enkele succesvolle DP boorschepen en vooral na de Viking Piper was onze naam echter wel 

gevestigd bij de contractors in Amerika. 

Die reis met Dolf richtte zich vooral op Houston, maar sloot ook een bezoek aan Las Vegas in; ik was 

zeer onder de indruk. Alleen weet ik niet meer of dit nu in  72 of 73 speelde. Ik ben vaak in de USA 

geweest, meermalen Honeywell in Seattle bezocht, waar we dus het DP systeem voor de Havdrill 

hadden gekocht. Daar ontmoette ik Max Morgan, die werkte aan een tekstboek over DP, en Henri 

van Calcar, het brein achter Honeywells DP systeem. Hem zag ik in 2009 terug in Houston, toen ons 



beider namen in het Ocean Star museum werden vermeld als DP pioniers. Tussen 71 en 76 heb ik 

geen OTC overgeslagen en meegemaakt hoe die show elk jaar groter en decadenter werd. 

In het voorjaar van 1972 werd ik onverwacht hoofd van de afdeling Prodo, als opvolger van Jan 

Suyderhoud die daar inmiddels een jaar of zo zat. De directeur productie had een hartaanval gehad, 

werd opgevolgd door Michiel van Houselt, die weer werd opgevolgd door Hans Sjouke (hoofd 

tekenkamer scheepsbouw) en Jan nam de plaats van Sjouke in. Eigenlijk zou ik per 1 april naar 

London verhuizen om mee te draaien in de ontwikkelingen van SEAL, een club waarin IHC voor 2 (of 

misschien maar 1) % deelnam en die tot doel had subsea wellheads te ontwikkelen. Ze waren hun tijd 

ver vooruit… In mijn plaats is Freek Higler daar toen gedetacheerd. De grote trekker van SEAL was 

Mr. Ramette, die wij kenden uit de Pelican periode. Zijn kantoor in Tottenham Court Road was 

ingericht als een woestijntent. 

Hoofd Prodo, dwz dagelijks lunchen met de afdelingshoofden1, de Prodover(product ontwikkelings 

vergadering) voorbereiden en nieuwe mensen aannemen voor een snel groeiende engineering ploeg. 

Prive was de verandering ook groot: Dieke was dus in verwachting en we kochten een nog te bouwen 

huis in Ouderkerk ad IJssel. Frits werd nog net in onze Maassluis periode geboren, 19-11-72, maar 

kort daarop verhuisden we naar Ouderkerk. Jan Suyderhoud woonde daar al en na korte tijd 

vestigden ook Karel de Werk en later Dirk Manschot zich in Ouderkerk. We reden doorgaans met zijn 

vieren in een auto naar Schiedam, via de overvolle Algerabrug en vervolgens dwars door Rotterdam. 

De ring A20 bestond nog niet. 

Prodo verhuisde naar de Straatmakerswerf, vroeg in 1974, omdat er in het hoofdkantoor geen 

voldoende plaats meer was. De Prodo secretaresse Gemma werd ingepikt door Hans Sjouke en ik 

kreeg een betrekkelijk lastige juffrouw, die aangeleund was tegen een politie agent. Maar het 

kantoor Straatmakerswerf was ruim, parkeerplaats voor de deur (min of meer) en 5 minuten 

wandelen naar de werf was ook niet slecht. Bovendien hadden we de afgelopen jaren tweemaal een 

sluiting van de werfpoort gehad door de zware jongens van eindmontage, die wensten te staken. Op 

de Straatmakerswerf had je daar geen last van. 

 De Brent spar was in voorbereiding, ook alweer in een aparte ruimte, tegenover de hoofdingang van 

het werfkantoor. Onder leiding van Maas Wagenaar Hummelinck werden daar romp en topsides 

ontworpen; systemen en equipment werden gedaan door Engelse partners van John Brown (??) Zo 

heb ik Hugh Shyver leren kennen. De spar romp werd gebouwd bij Wilton, de topsides bij ons. In 

1976 zijn de twee delen door NOC geassembleerd in een Noorse fjord. Wij, dwz Joop Mikx, hebben 

nog een poging gedaan de sleepweerstand van de romp te meten, want bij het  zeer hoge Reynolds 

getal van de spar bij enkele knopen snelheid waren nog nooit Cd metingen gedaan. Ik zelf had dus 

wel veel gedaan in de voorstudies maar niets meer na de bouwopdracht. In 1995 kwam ik de spar 

weer tegen, op verzoek van Sjoerd Hengst van de TUD. Een ander verhaal…. 

In grofweg dezelfde periode als de spar bestelde Shell een ELSBM bij IHC. De werf had het hier veel 

te druk voor, er was noch engineering noch bouwcapaciteit. Als ik mij goed herinner heeft Gusto 

Slikkerveer de bouw gedaan en het jonge SBM de engineering. Voor SBM of liever haar dochter TII 

                                                           
1
 Verzorgd door de heer Crama van cafe De Klok, waar we ook vaak gingen eten met relaties. De Chili con carne 

was beroemd. 



(Transport and Installation Inc, onder leiding van Ezzat) werd een coastertje verbouwd tot 

boeienlegger, met als een van de bijzonderheden een slim geconstrueerde kraangiek. 

Intussen bestelde een consortium onder Akkermans en van Haren (België) weer een boorschip, de 

Petrel, en vervolgens Staubo uit Noorwegen zelfs twee tegelijk, de Pelerin en de CO950. De project 

manager mijnheer Boogaerts van de Petrel was nogal gemakkelijk in het accepteren van meerprijzen 

voor meerwerk, Helmer Salvesen van Staubo absoluut niet. Berucht werd de yes-and-no list, een lijst 

wensen voor verandering die door Salvesen werd besproken met Ad van der Lugt. Ad reageerde als 

techneut: dit kan wel, dat niet, yes or no. Salvesen beschouwde alle ja’s als toegestemd zonder 

prijsconsequentie en zo gingen de poppen aan het dansen. Het was de tijd dat JD Bax net benoemd 

was als commerciële man van de werf, en die was niet blij. 

De bouw van de schepen liep volgens planning, maar er was een probleem: de Pelerin zou te groot 

worden voor tewaterlating van de oosthelling (het ontwerp was inmiddels verbreed t.o.v. de 

Pelican), maar moest daar wel worden gestart omdat de westhelling nog bezet werd door de Petrel 

(?). Dus werd besloten na de tewaterlating van de Petrel de Pelerin over te skidden.  Aldus 

geschiedde. Met de Pelerin proefvaart heb ik niet meer meegedaan, maar met de Petrel, vroeg in 

1976,  zeer intensief. Allereerst ontstond een probleem toen we al onderweg waren van Schiedam 

naar Noorwegen: we mochten de fjorden niet in. Via radio communicatie kwam het verlossende 

woord: we mochten in de Schotse fjorden bij Glasgow. Dus werd de koers gewijzigd en voeren we 

noord langs Schotland naar Glasgow. Daar zijn we drie winterse weken bezig geweest met van alles, 

ook met het nieuwe Alcatel DP systeem, dat in tegenstelling tot zijn voorganger degelijk was 

ontworpen en gebouwd, maar toch nog wat kinderziektes had. Kees Willems en ik losten elkaar af 

maar draaiden toch 16 u per etmaal. De project engineer van Alcatel was 24 u in touw, ongelooflijk. 

We waren allen onder de indruk toen na enkele dagen een helicopter op het dek landde. Dat was de 

komst van Hans Sjouke. Maar wie echt onder de indruk waren, dat waren de loodsen van de haven 

waar we na bijna drie weken afmeerden. De ingang van de haven was nauw en twee sleepboten 

lagen klaar om vast te maken. Maar onze proefvaart kapitein wees sleepboothulp af en gebruikte de 

thrusters en joystick om feilloos langs de kade te komen. 

De Petrel heeft nog een diepwater proefvaart gemaakt in de Golf van Biscaye, bij Biarritz. Het was 

april 1976.  Kees Willems reisde met het schip mee, maar JD Bax en ik vlogen naar Bordeaux om met 

een vissersbootje vanuit St Juan naar de Petrel toe te varen. Het was niet zo’n mooi weer, een straffe 

westenwind. De vissersboot ploegde langzaam door de golven bij vallende nacht en de Franse 

duikers, die ook naar het schip toe moesten, lagen ziek te worden in het vooronder. Op een kwaad 

moment, toen we de Petrel in zicht hadden, vond de kapitein van de Petrel het te link om dicht bij de 

kust te blijven en voer verder naar buiten. Onze schipper vond het mooi geweest en wilde terug naar 

de haven. Maar wij dachten aan de kosten voor de werf van elke dag uitstel van de overdracht. JD 

wapperde met dollars en we voeren verder, onder heftig protest van de duikers. En zo waren we om 

middernacht eindelijk aan boord. Het grote boorschip lag als een huis in het water, na vier of vijf uur 

op en neer dansen in dat kleine vissersbootje. De testen namen een aantal dagen in beslag, maar 

uiteindelijk was alles gedemonstreerd en kon de Gusto bemanning terug naar de wal, nadat het 

protocol van overdracht was getypt en getekend. Het typen deed ik, met twee vingers op een 

oeroude typemachine. 



We, vooral Bart Jan, deden studies met en voor Bob Brown aan een semi-submersible pijpenlegger, 

de latere Viking Piper. In 1973 begon het Viking Piper project te draaien, zie apart verhaaltje. Op OTC 

1974 heb ik het ontwerpverhaal gepresenteerd, waarop Charlie Bell de vragen beantwoordde. 

Er is een periode geweest waarin ik hoofd ontwerpgroep van de tekenzaal ben geweest, met om mij 

heen Bart Boon, Rik Homan en enkele anderen. De data moet ik proberen op te zoeken; het gaat 

geloof ik om najaar 74 – eind 75. Het idee was dat de ontwerpgroep en de tekenzaal scheepsbouw 

naast elkaar als gelijkwaardige partners zouden functioneren. Jan Dekker was hoofd tekenzaal. Ik heb 

dat niet goed gedaan, delegeerde veel te weinig en gedroeg me vooral als technisch projectleider van 

de Petrel en duvelstoejager van de Viking Piper. Nog een keer ruzie gehad met inkoper van Pelt over 

hout voor de VP, peroba de campos. Hij beweerde dat daar niet aan te komen was en ik regelde met 

mijn buurman De Klerk uit Ouderkerk een partij. Woedend was hij, en ik had nog niet door welke 

gevoeligheden er zo al speelden.  Uiteindelijk ben ik teruggekeerd naar Prodo, waar ik me beter op 

mijn plaats voelde. Tijdens mijn verblijf in de ontwerpgroep was Freek Higler hoofd prodo geweest; 

die verhuisde nu naar het bedrijfsbureau (als ik me goed herinner). 

In deze periode heeft Gusto ook één van de drie in Amerika bestelde jack-ups gebouwd. Dick 

Letourneau bleek een nitwit en het Amerikaanse avontuur is een catastrofe geworden. Een unit is 

gecanceled, een in Corpus Christi gebouwd en een bij Gusto. De ontwerpgroep was – uiteraard – 

verantwoordelijk voor de hellingproef, zomer 1975 . O schrik, het zwaartepunt van de unit lag te 

hoog! Nu is dat voor een jack-up eigenlijk helemaal geen probleem, maar onze ervaring met de 

APMC projectleider Nelson Weller was, dat hij geen afwijkingen accepteerde. Na een lang weekend 

controleren en nog eens controleren van de metingen en berekeningen kwam de verlossende 

gedachte: waren de spudcans misschien met water gevuld geweest tijdens de proef, met een vrij 

oppervlak. Ja hoor.  

In maart 75 nam Robert Smulders afscheid van de werf, hij werd directeur bij Dredging International. 

We hadden een turbulente afscheidspartij met de staf van de werf, tot vroeg in de morgen, compleet 

met borrel bus. Dieke was “not amused”, hoogzwanger van Kees, die op 15 april ter wereld kwam. 

Robert werd opgevolgd door Hans Sjouke en wat later verscheen Lex van Gunsteren op het toneel als 

werfdirecteur, die het bedrijf zou gaan moderniseren: investeren in een brede offshore helling e.d. 

Maart 76 was er een marketing trip naar de Volksrepubliek China. Mees Boer, de IHC agent aldaar en 

een van de zeer weinige Nederlanders in Bejing, had dit geregeld. Het heette “exchange of know 

how” en was volstrekt eenzijdig. Maar leuk! We reisden heen via Hong Kong, per trein naar Kanton 

en toen weer vliegen naar Peking. Logeren in het Bejing Hotel, hoogbouw langs de verder nog lege 

boulevard, die ook langs het Tien An Men plein en de Verboden Stad loopt. We maakten mee dat er 

op dat plein van de Hemelse Vrede demonstraties waren bij gelegenheid van de dood, een jaar 

geleden, van Joe En Lai. Dat liep blijkbaar uit de hand, was niet toegestaan. De eerste nacht in Bejing 

hoorden we alsmaar trommels, zagen demonstraties. Daarna werd het tammer: Tien An Mien 

afgezet door het leger, tegendemonstraties over de boulevard. En intussen bezochten wij de 

Verboden Stad, de Muur, het zomerpaleis en o ja, we hadden onze technische besprekingen. In het 

Peking Hotel genoten we van witte rijst met garnaaltjes voor ontbijt en lunch; de avonden waren 

bezet door ontvangsten van onze gastheren. Zo hebben wij een voorstelling meegemaakt in de 

Opera,  niet precies vergelijkbaar met het westen, maar interessant en soms leuk. De diners waren 

heerlijk, al aten we ook zwarte eieren en vogelnestjes, overgoten door Mau Tai waarvan je echt niet 



teveel moest drinken. De vrije momenten kon je gerust op straat doorbrengen. De Chinezen vonden 

ons meer bezienswaardig dan wij hen; ze staarden ons onbevangen aan alsof wij geesten waren. 

Vanuit Peking tenslotte naar Tokyo en terug naar huis. Het gezelschap bestond uit Dick Smit (RvB), 

Roger Maari (SBM), Bernard Vasseur (Foramer), Jaap Stam (IHC Smit), JD Bax (IHC Gusto), Sjef van 

Dooremalen, Freek Higler, Jan Asselbergs (de opvolger van Mees Boer) en ik. De laatste vier waren 

juniors maar wel de dragers van de know how. Wat een tijd. Ook verdriet: in Tokyo kreeg ik een 

telefoontje van Dieke dat haar vader was overleden. 

In augustus 1976 hebben de Chinezen een tegenbezoekje aan Schiedam gebracht. Dat werd voor mij 

de zoveelste rondleiding over een boorschip, inmiddels de Pelerin. 

Een anecdote van de China reis: bij ons vertrek uit Bejing of misschien ergens anders was Bernard 

Vasseur al ingechecked en door de schuifdeuren verdwenen naar de vertrek ruimte. Ik stond nog met 

enkele andere delegatie leden bij de incheck balie. Opeens gingen de rubber flappen, waardoor onze 

koffers naar het vertrekgebied dienden te verdwijnen omhoog, en daar kwam Bernard op handen en 

voeten weer naar buiten gekropen. Hij had iets vergeten en had geen andere weg terug kunnen 

bedenken dan deze. De security op vliegvelden had in die tijd nog een menselijke maat….. 

Terug in Nederland ging bij Prodo een project van start onder leiding van Freek Higler en onder de 

naam Deepy. Wij wilden het ontwerp voorbereiden van een echt diepwater DP boorschip. Ik weet 

niet meer of we toen dachten aan 2000 m waterdiepte of zelfs meer. Door wat er met Gusto stond te 

gebeuren heb ik het afronden van dat project niet meer meegemaakt. 

In de zomer van 1976 kwam Jan Suyderhoud langs, bij ons thuis in Ouderkerk (hij woont daar nog 

steeds), samen met Arthur Roëll. Er dreigde gedonder bij de Gusto, aldus Jan, die van Lex van 

Gunsteren had gehoord over sluitingsplannen van de RvB onder leiding van Dick Smit. Lex, die was 

aangenomen om als directeur leiding te geven aan modernisering van de Werf Gusto, had als 

consequentie ontslag genomen. Jan kwam met het plan een eigen bureau te beginnen met een 

kleine groep goede techneuten. Hij had contact met onze oude commerciële directeur, Peter van 

Lunteren, die inmiddels in de RvB van Boskalis zat. Die zag de overgang wel zitten: een eigen ir 

bureau van de sterk expansieve Boskalis groep. Ik bedacht de naam MSC en Arthur trok zich na korte 

tijd terug omdat hij zag  dat er nauwelijks werk voor hem weggelegd zou zijn. Hij bleef bedrijfsjurist 

van Gusto. Toen we ons plan aan Bax bekend maakten schrok hij zich het leplazarus en bood dubbele 

salarissen als we een jaar zouden blijven. Dat gaf de doorslag. Op 1 februari 1977 vertrok Jan met 

Dirk Manschot, Han Mommaas en Jan de Vries en op 1 april volgde ik met Bart Jan Groeneveld en 

Joop Hage. Vele anderen volgden waaronder Kees Bordes, Joost van Santen, Rico Blankesteyn, Joop 

Mikx, Kees Stolk en Freek Higler.  

Op de werf werd verschillend over onze demarche gedacht. Sommigen begrepen ons wel, anderen 

waren geschokt. Jan Dekker, hoofd tekenkamer scheepsbouw en zeer rechtlijnig, vond het verraad 

en zei dat ook tegen mij. Zelf hadden we er bij de eerste vorming van het plan ook wel moeite mee. 

Maar het perspectief van werfsluiting en mogelijke overdracht van de engineering groep aan de RDM 

(toch een beetje onze oude vijand) gaf de doorslag. 

We pasten al snel nauwelijks meer in het dubbele woonhuis aan het Burgemeester Langeveldplein in 

Sliedrecht. Bart Jan vertrok naar Japan om de bouw van de Narwhal te begeleiden, en Dirk en ik 



werden uitgezonden naar Californie om bij Lockheed mee te doen aan de ontwikkeling van een 

“deep ocean mining system”. Toen wij in 81 terugkwamen, was MSC intussen verhuisd naar 

Hardinxveld en was het oude Gusto terrein braakliggend. Waar het kantoor had gestaan, resteerde 

een soort bomkrater. Dat deed toch een beetje pijn.  

Een late gebeurtenis in mijn leven had alles met de Gusto periode te maken: in 2009 is mijn naam 

opgenomen in het offshore museum in Galveston als pionier op het gebied van Dynamic Positioning. 

Ik apetrots, want de enige andere Nederlander die in het museum vermeld stond was Pieter 

Heerema. Gezegd moet worden dat Heerema in de Hall of Fame hangt en Lagers op een klein 

koperen bordje in het museum vermeld wordt, maar toch. De officiële erfgenaam  Gusto Engineering 

kreeg een vermelding als bedrijf. Eerder, in 1977, heeft Gusto de OTC Award gewonnen. Dat heb ik 

vanuit mijn rol als hoofd Prodo wel voorbereid, maar dus niet meer meegemaakt, want de OTC wordt 

gehouden in de eerste week van mei en ik was per 1-4 weg naar MSC. 

 

Nog na te trekken: periode waarin ik hoofd ontwerpgroep vd Tekenkamer was 

  Datum verhuizing naar Straatemakerswerf 

  Datum reis naar USA met Dolf Beversen 


