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Prelude-1973 

Mijn eerste kennismaking met IHC Gusto is in de afstudeerfase van de TU Delft. 

Ik studeerde af in de richting Wertuigbouwkunde/Transportkunde en Hefwerktuigen (Prof Prins/Prof 

Meeuse). 

Mijn afstudeerwerk mocht ik doen bij de afdeling product ontwikkeling van IHC Gusto. Deze stond 

onder leiding van dhr George Lagers. Mijn directe coach was Wim Schoonmade. 

Ik was net getrouwd, mijn vader stopte de sponsoring en toen PZ mij 1000 nlg toebedacht voor mijn 

werkzaamheden, wist ik niet wat ik hoorde. Zo’n bedrag had ik nog nooit gezien. Genereus en zeer 

welkom. 

De opdracht was om een oplossing te vinden voor het plaatsen van grote lasten bij zeegang. Hiermee 

kon het weather window vergroot worden voor de bouw van de productieplatforms in de Noordzee. 

De periode betreft Maart – September 1973. 

 

In deze periode lag de Viking Piper voor de werf en was o.a de Brent Spar in aanbouw. 

De afdeling had geavanceerde onderwerpen in behandeling. Zoals oplossingen voor 

deiningscompensatie (Kees Bordes), sterkte berekingen met de eindige elementen methode (Han 

Mommaas), en het ontwerp van de nieuwe generatie kraanschepen zoals de Thor (H) (Wim 

Schoonmade). De afdelingen beschikte over veel talent en het vermogen ‘out of de box’ te denken 

met nieuwe concepten voor de olie/gas exploratie en exploitatie.  

 

Mijn uitdaging was om in een totaal nieuwe schaalgrootte te leren denken. Ik deed dan ook alles 

fout, maar werd keer op keer op sleeptouw genomen door Wim Schoonmade en al die knappe 

koppen op de afdeling. Het was buitengewoon inspirerend. Ik bedacht een oplossing waarbij de 

kraanschepen (op basis van het Thor ontwerp), uitgerust werden met een aktief gestuurde 

deiningscompensatie oplossing. Mijn afstudeerwerk werd beloond met een 9, hoewel ik altijd 

tamelijk sceptisch was over mijn bedenksel. Het was m.i te complex. De later gekozen richting van de 

semi sub structure (Hermod en de Balder), is veel fundamenteler en elegant.  

 

Ik heb genoten van de kunde en de spirit en creativiteit binnen de afdeling en het vakmanschap van 

de werf om de kolosale oplossingen vorm te geven. 

1973-1975 

Na mijn afstuderen aan de TU ging ik in dienst als LTZ3KMR bij de Koninklijke Marine. 

Ik werd toegevoegd aan het bureau ‘Moderne voorstuwing’ onder leiding van KTZ Jan Hoffmann. Ook 

voorzitter van de KVMO (Vereniging van Marine Officieren).  

IHCGusto en GustoEngineering 1975 - 1980 

In oktober 1975 trad ik in dienst bij IHC Gusto als ontwerper bij de afdeling kraanbouw, die onder 

leinding stond van Pieter van der Veen. 

Ik deed berekeningen aan het ontwerp van de Thor. Onder andere de sterkteberekening van de ‘tub’, 

de substructure waar de draai inrichting van de kraan op afsteunde. 

Ik werkte op de tekenzaal. Mechanische elementen en structuur elementen kwamen samen in een 



samenstellingstekening waar alles moest passen. 

Spoedig volgde een herindeling naar de projecten afdeling olv Jan Suyderhoud. Hier werden de basis 

concepten bedacht op basis van klanten aanvragen. Op basis hiervan werden de aanbiedings 

specificaties geschreven en de kosten calculaties gemaakt ten behoeve van de klanten aanbiedingen. 

Ik moest alles leren, hoe een goed klanten voorstel te maken. Iemand als Han de Bruijn zal ik niet 

snel vergeten. Toen ik eens een voorstel maakte en aan Han voorlegde, stopte hij het in zijn tas en de 

volgende ochtend had hij voor mij een geheel herziene versie gemaakt. Strak, duidelijk en niet voor 

tweeerlei uitleg vatbaar. Bijzondere man, deze Hagenaar. 

Hier leerde ik ook Joop Hage kennen, een senior salesman die de portefeuille van de hefeilanden 

voor civiele toepassingen beheerde. Hij was erudiet, taalvaardig, handig, klantgericht en beschikte 

over enorme kennis en ervaring. Een rol model voor mij. 

Als wij dan een concept bedachten, dan besprak Joop dat met de klant en kwam ons vervolgens 

vertellen wat er anders moest. Het leek mij wel mooi om zelf de klant te vertellen waarom we 

bepaalde afwegingen gemaakt hadden en voor een oplossingsrichting hadden gekozen. 

Wat Joop deed. Leek mij wel mooi. 

Ik trok de stoute schoenen aan en ging naar JD Bax, de verkoopdirecteur. 

Ik vroeg hem of ik ook kon gaan doen wat Joop Hage deed. Hij keek me aan, zei dat ik veel te jong 

was, en stuurde me weg. Maar een paar weken later belde jij. Ik werd de assistent van Joop Hage. 

 

Het was in de tijd dat de bouwkosten in NL niet meer internationaal concurrerend waren. Zeker voor 

de relatief eenvoudige hefeilanden. Bouw in Sangapore was een optie en zo herinner ik mij dat mijn 

eerste business trip naar London ging samen met Joop, om de bouwkosten te bespreken op basis van 

uitbesteding naar Singapore. Ik hoefde alleen maar te luisteren van Joop en werd niet geacht een 

eigen inbreng te hebben. Een moeilijke periode volgde. Nieuwe projecten voor Heerema, liet 

Heerema in Japan bouwen. Hij liet 2 semi-kraanschepen bouwen voor de prijs waar bij Gusto een 

geleverd kon worden. Als ik over de werf liep, dan werd vanaf de in aanbouw zijnde projecten 

geroepen: ‘he joh, wat doe jij hier. Je moet verkopen anders hebben we dalijk geen werk meer’. Dat 

had een enorme impact op mij persoonlijk. Gusto redde het niet. Gusto werd afgebouwd en 

gesloten. Gusto Engineering werd opgericht olv JD Bax. Jan Suyderhoud startte een nieuwe 

onderneming MSC. Joop Hage volgde hem. We werden concurrenten. Ik mocht het nu alleen doen 

zonder de enorme expertise van Joop Hage. 

Enkele projecten 

 

1978 – Avala I 

De opdrachtgever is PIM Ivan Milutinovitch/Belgrado 

Deze (voormalig) Yugoslavische aannemer had, in het kader van de bijzondere relatie tussen de 

toenmalige aan Oost Europa gelieerde landen en Libiya, de opdracht gekregen voor de bouw van de 

haven in Tripooli (check). Daarvoor was een werktuig nodig dat een strekdam in zee kon bouwen en 

fundaties kon heien in lijn. Wel zodanig dat correcties of een flauwe bocht gemaakt kon worden. Het 

concept werd een 8 potig ‘wandelend’ eiland, dat ook in staat was, staande, koerscorrecties uit te 

voeren. 

Het was een uniek ontwerp, op dat moment waren geen wandelend eiland referenties bekend. 

Om de kosten laag te houden werd gekozen voor een sliding mechanisme, waarmee de vrijhangende 

palen in een open bun, verschoven konden worden in langsrichting. En zo ook het eiland als het op 

deze palen stond. Het was niet geavanceerd. Het bijzondere was dat ook een kleine beweging in 

zijwaartse richting mogelijk was om zo nodig de koers bij te stellen.  



Het project werd bij Gusto Staalbouw uitgevoerd. 

Voor de tewater lating onderbrak ik een zeilwedstrijd in Den Helder (de haakse waddenweek) en 

woonde de te waterlating bij samen met mijn vrouw. 

Gelet op het te verplaatsen gewicht was licht bouwen een eis. Het leidde tot een platform casco van 

beperkte hoogte. Dat maakte het spannend bij de tewaterlating. Zou er voldoende vrijboord zijn? De 

boeg met weinig drijfvermogen vanwege de uitsparing, verdween onder water. Hoe spannend toch. 

Het richtte zich echter op en kwam horizontaal. Toch wel enige opluchting als het weer gelukt is. 

 

De contractonderhandelingen vonden plaats in Belgrado. In een restaurant waar de aanwezigen, met 

geoefende Servische stemmen, van tijd tot tijd een mooi lied aanhieven. Omdat aan onze tafel, 

waarbij aanwezig de directie inkoop/materieel, de yougoslavische drank rijkelijk aanwezig was, werd 

het twijfelachtig of de tekenbevoegde aan yougoslavische zijde, de eindstreep zou halen. Wij wisten 

hem tijdig te verleiden, om de hoofdpunten van onze overeenkomst op een linnen servet te schrijven 

en deze ter plekke te tekenene. We hadden een deal! De servet is helaas niet bewaard gebleven. 

1979-Pingtaichuan yi hao 

De opdrachtgever is het PRC Ministry of Transportation 

Het eiland is ingezet voor de haven aanleg in Nouachott Mauretania. De bouw vond plaats bij RDM. 

Het project begon met een simpele mail of we ons voor een gesprek in Peking wilde melden. 

Het was de tijd van gebrekkige communicatiemiddelen. Telefoon, telex. Er waren eerste 

experimenten met facsimile. Jan Dekker liet mij een proefexemplaar zien voordat ik weg ging. 

Waar gaat het over: geen idee. Hoe lang moet ik er naar toe: geen idee. Hoe overleggen we met 

elkaar: geen idee. 

We maakten een procedure afspraak : per telex vragen doorsturen, als de lijn openstaat de 

antwoorden van de vorige dag binnenhalen, daarna bellen of alles begrepen is. Zou dus laat worden 

iedere dag.  

ik vloog via Moscow. Strekte me uit op de berenvellen in het half lege vliegtuig en werd in Peking 

opgewacht onder aan de vliegtuigtrap door Mees Boer. De IHC man in Peking. 

IHC en Philips Medical, dat waren de twee bedrijven waar de PRC veel mee op had. 

‘Leg er een knoop in’, was het eerste dat Mees Boer me toeriep toen hij me zag. Ik verbleef in het 

Being hotel, naast de verboden stad. Tegenover het Tien a Min plein, met het mausoleum van Mao. 

Ik zou er 3 maanden zitten.  

Ik begaf me dagelijks naar het ‘early cow’ staats inkoop bureau. Daar wachtte een delegatie van 10 

personen met een tolk op me. Vaak was ik alleen. Later soms met Ad van der Lugt of Karel de Werk 

en later JDBax. 

Het duurde dagen voordat de contouren van dit project duidelijk werden. Het duurde weken voordat 

helder werd dat we iets gingen bouwen dat ingezet zou worden in Mauretania. Eerst de techniek 

duidelijk krijgen. Heitemplate aan de lange zijde van het platform. Hefwerktuigen erbij. Het moest 

turn key. Daarna de onderhandelingen. We leden onder IHC. Blijkbaar had haar directeur de Joode(?) 

haast gehad omdat hij op vakantie ging met gezin. Dat had voor de Chinese gastheer een mooie deal 

opgeleverd en ze dachten dat bij ons ook te kunnen doen. 

Het China van toen is nu nauwelijks meer voor te stellen. Om te kunnen communiceren met 

Nederland liep ik om 2100 uur richting postkantoor 2km. Japanners hielden de 2 beschikbare telex 

lijnen bezet. Ik ponste mijn vragen op de tape. Vervolgens bevocht ik een vrije telexlijn. Stuurde mijn 



vragen op en ontving de antwoorden op de vragen van gisteren. Om middernacht liep ik dan door 

het stille Being naar mijn hotel en belde kantoor. Alles begrepen? Ja alles begrepen. Tot morgen. 

Een goede conditie is de basis voor een goed onderhandelingsresultaat. We liepen iedere dag hard 

rond het mausoleum van Mao. Of tussen het hotel en het postkantoor. JD en ik. 

Een mooie ontwikkeling was ook dat via een vraag aan ons, er een zware NL delegatie naar de PRC 

moest komen om een Delta plan voor de Yangtze rivier te bespreken. 

De reden dat de PRC bij Gusto deze opdracht plaaste, is omdat het transport vanuit AP niet te doen is 

naar Mauretania.      

  

1979-Biber500 

De opdrachtgever in BilfingerBerger, Duitsland 

De inzet was ten behoeve van boringen op het Duitse wad. 

 

Ik ontmoette Herr Hartmann aan de poort van de Gusto werf. Iewat gezet, leren jasje. Het klikte. Hij 

zag de werf en proefde de kwaliteit. 

De ontwerp specificaties waren snel duidelijk. De bouw moest plaatsvinden in Duisland. Het werd 

Orenstein en Koppel in Lubeck. 

Wij zouden het design doen en de kritische componenten. 

Het begon met een feasability en concept study. Ik melde me met een voorstel later op zijn kantoor. 

‘Aber herr Dornbusch, sie sind doch viel zu dunn fur solche grosse geschafte’ zei hij. 

‘Aber die magerste hahne sind die beste’ vervolgde hij en riep zijn secretarin binnen en dicteerde een 

mail naar de ‘vorstand’ om de keuze en de aanbieding van Gusto Engineering te bekrachtigen. 

 

 

 

  

    

 

 

 

  


