
Gusto Engineering van 1978-1990. 
De start van Gusto Engineering heb ik, net zoals de sluiting van de werf Gusto, niet direct 
meegemaakt. Ik keerde eind augustus 1978 met mijn gezin terug uit Japan van een uitzending door 
Gusto voor begeleiding van de bouw van de kraanschepen Narwal (NOC), Balder en Hermod 
(Heerema) in Japan. 
Bij vertrek in 1977 uit Nederland was er uiteraard al sprake van een mogelijke sluiting en ik wist in 
1978 bij terugkeer ook niet precies wat mijn/de toekomst bij/van Gusto zou zijn. 
 
Engineering hield in, dat we voor derden zouden gaan werken. 
Informatie, door de klant te leveren, zou van groot belang zijn. Specifiek voor scheepsontwerpen à la 
Gusto, was dit zelfs van essentieel belang. Bij kraanontwerpen was dit minder significant, aangezien 
het hier Gusto-kranen betrof waarbij de technische invulling vast stond.  
Zoals Bax het formuleerde: Er moest iemand zijn, die tijdens het ontwerp er op toe moest zien, dat 
gegevens, die van de klant afkomstig zouden zijn, tijdig én correct werden aangeleverd. Maar ook om 
intern het proces van ontwerp en engineering te begeleiden en (bij) te sturen. Dat kon je aan 
techneuten niet overlaten. 
En zo was de Project(bege)leiding geboren. Het onderstaande is dan ook vanuit die optiek 
geschreven. 

Bij aankomst bleek het project, waarvoor ik was teruggeroepen, nog niet door te gaan (ref 
Oosterschelde Werken). Maar geen nood. Al snel kwam er een opdracht van Foramer voor het 
ontwerp en de bouw van een hefeiland; de Tourmalines. Vrij snel na de Tourmalines kwam er de 
opdracht van Rauma Repola voor het ontwerp en engineering van 3 boorschepen voor Rusland, 
waarvan het (voor)ontwerp al eind 1978 had plaatsgevonden binnen Gusto Engineering. 

Intern was men overtuigd van het feit, dat een Projectleider naar buiten als bliksemafleider voor de 
afdelingen kon fungeren, waardoor de hoofden van dienst zich konden blijven concentreren en 
oriënteren op de kwaliteit, inhoud en de technische ontwikkelingen van de afdelingen Ontwerp en 
Tekenkamers. 
Toch was ik ook de luis in de pels van de afdelingen, zeker als het om de voortgang of de financiële 
(lees uren) ontwikkeling van een project ging. Men zal zich nog wel het instrument “S-kromme” 
herinneren, waar veel, zo niet bijna alles, uit afgeleid kon worden. 
Zeker toen we onderdeel werden van het beursgenoteerde IHC Caland, waren prognoses van groot 
belang. Het credo “geen verrassingen” stond bovenaan. Voor mij een persoonlijke uitdaging om naar 
de directie een zo reëel mogelijke stand van zaken weer te geven van de onderhanden projecten. 

Ideaal een engineeringsproces doorlopen, op tijd en technisch perfect, was en is een utopie. 
Grootste oorzaken zijn 1) intern, de capaciteit en 2) extern, de vereiste technische informatie. Er was 
altijd tijdsdruk vanuit de bouwwerf; vroeg beginnen om helling capaciteit te vullen. Typisch Westers 
in mijn opinie. 
Eén aspect kwam daarom altijd aan de orde bij de totstandkoming van projecten: Meer- en 
minderwerk, waar “meer” altijd de overhand had. 
Veel klanten zullen zich de slotzin van menige (aanmanings)brief nog herinneren: “we behouden ons 
het recht voor, om eventueel meerwerk en/of levertijd te claimen”. 
 

Om overtuigend te zijn, zowel intern als extern, moest ik mij de systematiek van het ontwerp- en 
engineeringproces, in technische zin, eigen maken. Vreemd genoeg was dat het werk, waar ik in 
eerste instantie in 1971, na het beëindigen van mijn HTS, bij Gusto op gesolliciteerd had. Toentertijd 



was ik nog te onervaren om een dergelijke systematiek te doorgronden, maar tijdens mijn 
werfperiode kwam ik veelvuldig in aanraking met zowel de ontwerpafdelingen, tekenkamers en 
inkoop, hetgeen me nu zeer van pas kwam. 
Naast het gebruik van S-krommen als controlemiddel, werd ook de nodige aandacht besteed aan de 
administratieve organisatie van projecten.  Job descriptions kwamen er. Dit was een vertaling van 
Verkoop naar Uitvoering met gedetailleerde uren- en kostenbegroting. Daarnaast werden 
afwijkingen van het contract nauwkeurig bijgehouden door middel van wijzigingsaanvragen. Deze 
wijzigingsaanvragen waren zowel intern (afwijking van de omvang van het gedefinieerde werk), als 
extern (vragen en/of opmerkingen klant) gericht. De genoemde maatregelen kwamen naast de 
bestaande financiële administratie. 
Een vergadercyclus was onderdeel van het volgen van een project, hoofdzakelijk bedoeld om gevoel 
te hebben bij het realiseren van een opdracht. 
 
Begin 80-er jaren kwam automatisering van engineering aan de orde. CAD-systemen deden hun 
intrede en Gusto Engineering moest daarin mee. Alhoewel de terugverdientijd niet duidelijk was, was 
wel duidelijk, dat we niet achter konden blijven op wat in de offshore-industrie de maat werd. 
Aansluiting, c.q. uitwisseling van informatie via de digitale weg was een noodzaak, des te meer 
omdat we ook meer wilden zijn dan ontwerpers. Ook gegevens aanleveren voor productiedoeleinden 
stond in het vaandel. 
Gusto Engineering was ervan doordrongen dat ze moésten, zonder precies te weten hoe, wat en 
waar. We gooiden onze klompen over de sloot en begonnen aan de werktuigbouwkundige kant, 
d.w.z. op Machinebouw. Leo Kloos was diegene die min of meer werd geïnstalleerd als expert. 
Allengs werd de materie eigen en werd er flink geïnvesteerd in mensen en machines. 

Naast de ontwikkeling van CAD/CAM-systemen, beschikte Gusto Engineering over sterke technische 
rekenmiddelen op zowel het hydrostatische als constructieve vlak. 

Naast automatisering, diende in de offshore zich het fenomeen Kwaliteitsborging aan. Lijkt allemaal 
heel ingewikkeld, maar is niet anders dan aan de buitenwacht vertellen, hoe je organisatie werkt. 
Met verve heb ik het eerste kwaliteitshandboek samengesteld. 

Gezien de werfachtergrond waren we in staat om naast ontwerpen, ook detailengineering uit te 
voeren. Ook praktisch toezicht kon vanuit die optiek geleverd worden aan bedrijven die specifieke 
kennis, op b.v. hefinstallaties, misten. Maar ook productiekennis kon worden geleverd, zodat 
intreders in onze markt konden worden ondersteund op product- en productiekennis gebied. 

De veelal jonge ontwerpers waren, gezien hun opleiding, in staat om feasibilty studies uit te voeren 
voor gerenommeerde offshore-bedrijven, zich gesteund wetend van praktisch ingestelde 
(werf)mensen. In vele gevallen werden dergelijke projecten omgezet in reële bouwprojecten, of 
werden klanten behoed voor te risicovolle trajecten. 

In een diversiteit aan opdrachten werd het voornoemde uitgevoerd voor een heel scala aan klanten. 
In het begin van Gusto Engineering veelal voor bestaande relaties, die diende als referentie voor 
verdere verkrijging van opdrachten. Allengs groeide het aantal referenties en werd een 
verkoopargument tijdens de ontwikkeling van Gusto Engineering. 

De organisatievorm was afdelingsgericht met daarnaast de gebruikelijke ondersteunende afdelingen 
zoals administratie, secretariaat en personeelszaken. Maar ook Verkoop en Projectleiding. 
De directie was autocratisch, d.w.z. dat J.D. Bax bepaalde wat de koers was en hoe er werd gevaren. 
Toch heb ik het persoonlijk ervaren, dat je wel degelijk invloed kon hebben, maar dan moest je wel 
een (heel) goed verhaal hebben. Dus autocratisch ja, maar zeker niet ondemocratisch. 



De sfeer was echter nog belangrijker. “Met elkaar” stond hoog in het vaandel en respect was zeker 
een kernwaarde. Men moest elkaar aanvullen, dat was belangrijk. Persoonlijk heb ik me altijd 
gesteund gevoeld door de organisatie; van hoog tot laag. 
De spirit was en bleef belangrijk en Gusto Engineering bleef daardoor min of meer een familiebedrijf. 

Voor opleidingen was voldoende ruimte, zowel voor persoonlijke ontwikkelingen, op organisatorisch 
en technisch gebied. Persoonlijk heb ik een opleiding Senior Project Management bij Intermediair en 
De Manager (compleet) bij de Baak mogen volgen.  

De economische recessie van 1983 ging aan Gusto Engineering voorbij dankzij de Aramco en 
Russische opdrachten. 
Aan de volgende economische crisis van 1986 ontkwam Gusto Engineering niet. Het bestand 
werknemers nam af tot een totaal van 68 medewerkers 
We namen werk aan onder de directe kostprijs. Bizar, maar gelukkig duurde die periode niet al te 
lang en krabbelden we langzaam weer op. 
Het was natuurlijk triest voor diegenen die Gusto Engineering moesten verlaten, maar op een 
enkeling na was er geen rancune. 

De crisis van 1986 was niet alleen een crisis in economisch opzicht, maar ook in organisatorisch 
opzicht. 
Vanwege de professionalisering van de organisatie (niet van de werknemers) werd een advies 
ingewonnen over welke organisatievorm het beste zou zijn met de blik naar toekomst. 
Voor zover ik van 1985 tot 1990 “Operations Manager” was, heb ik tijdens die periode geen 
noemenswaardige verschillen ontdekt in de benaderingswijze, anders dan dat werken aan eigen 
producten geen voorwaarde (meer) was en dat extra capaciteitsbehoeften op meerdere wijzen dan 
alleen door inlenen tot stand kwam. Niet iedereen deelde deze mening, hetgeen leidde tot het 
verlaten van enige medewerkers, waaronder Bob Rietveld, die met succes eigen producten op de 
markt bracht met zijn bedrijf “Sea of Solutions”. 
Toch kreeg ook Gusto Engineering zijn “eigen producten” door de overname van MSC in 1988. 

Hoewel mijn positie niet altijd gemakkelijk was, zowel naar binnen als naar buiten, heb ik nooit een 
onprettig gevoel gehad bij het uitoefenen van mijn functies. Naar buiten toe werd ik, denk ik, als 
lastig ervaren, maar gerespecteerd. En naar binnen werd ik gewaardeerd, maar toch ook gezien als 
theoreticus, want ontwerpen kon je niet dwingen. Toch? 

In 1990 eindigde het dienstverband met Gusto Engineering voor een avontuur bij Fokker Aircraft 
Services in Woensdrecht. 

Alles overziend, heb ik het idee, dat ik bij heb bij mogen dragen aan de ontwikkeling van Gusto 
Engineering tot het bedrijf wat het nu is. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aantekening. 
Tijdslijn van directe betrokkenheid:  

1978 Terugkeer uit Japan. 
 1x booreiland Tourmalines voor Foramer in Frankrijk i.s.m. Karel de Werk. Bouw bij CNIM 

te Marseille, Frankrijk; supervisie door Otto Brinksma en IBS en service door Harrie 
Klinkhamers (ongeluk) en George Nikkels. 

1979 3x boorschepen (Valentin Shashin, Viktor Muralenko en Mihail Mirchnink) voor Rusland 
i.s.m. Ad van der Lugt. Bouw bij Rauma Repola te Rauma, Finland. 

1981 Hefschip Ostrea voor Dosbouw i.s.m. Peter de Lang. Bouw bij de RDM te Rotterdam, 
Holland. 

1981 Hefeiland Amazone voor Saga Petroleum Benin i.s.m. Karel de Werk. Bouw bij Aker Stord 
Verft te Stord, Noorwegen; supervisie door Otto Brinksma en IBS en service door Harry 
Klinkhamers en George Nikkels. Aanpassingen in Benin begeleid door Ton Scholte. 

1981 Booreiland Maersk Endeavour voor Mearsk Drilling in Denemarken i.s.m. Wim 
Schoonmade. Bouw RDM te Rotterdam, Nederland. 

1983 Recessie door overheidstekorten (Hollanditis), met als gevolg een werkeloosheid van 17%. 
1983 3x Producing Barge (Arabiyah-1, -2 en -3) en 1x Maintenance Barge voor Aramco in Saudi-

Arabië i.s.m. Karel de Werk. Bouw bij Verolme Estaleiros Reunidos do Brazil in Angla dos 
Reis, Brazilië. Bouwbegeleiding door Martin vd Schouw, Bart van Rijnsbergen, Karel de 
Werk en Otto Brinksma. IBS en Service door George Nikkels. 

1984 4+1x offshore kranen (Titan 1,2,3 en 4 + Stanislav Udin) voor Rusland i.s.m. Wim 
Schoonmade. Bouw bij Kone in Hyvinka en Turku, Finland. 

1985 2x booreiland (Kolskaja en Sahalinskaja) voor Rusland i.s.m. Ad van der Lugt. . Bouw bij 
Rauma Repola te Rauma, Finland. 

1985 2x boorschip (Sagar Vijay en Sagar Bhushan) voor ONGC in India i.s.m. Ger Spijkerman. 
Bouw bij Hitachi Zosen in Osaka, Japan (begeleiding Ger Spijkerman) en Hindustan Shipyard 
te Calcutta in India (begeleiding Otto Brinksma). 

1985 1x offshore kraan (Ispolin) voor Rusland i.s.m. Wim Schoonmade. Bouw bij Kone in Hyvinka, 
Finland. 

1985 Manager Operations. 
1986 1x semisub Neddrill 6 voor Neddrill in Nederland i.s.m. Bertus Bernard (ref. Henk Heijblom 

en Hans van de Bovenkamp (ex-Gusto) van Neddrill). Ombouw bij Vebo te Rozenburg, 
Nederland. 

1987 2e recessie door beurzencrisis. 
1987 Hefschip Transshelf voor Rusland i.s.m. AD van der Lugt. Bouw bij Wartsila te Turku, 

Finland. 
1987        Semisub kraanschip Micoperi 7000 voor Micoperi in Italië i.s.m. Ad van der Lugt. Bouw bij 

Fincantieri te Genua, Italië. 
1988 Afgebroken project voor Heerema i.s.m. AmClyde USA. 
1989 1x hefschip Svaenen voor Ballast Nedam in Nederland i.s.m. Wim Schoonmade. Bouw bij 

DeGroot/Pen&Bauduin te Dordrecht, Nederland. 
1990 Beëindiging dienstverband. 
  
  
  


