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Geachte mevrouw / mijnheer,

Naar aanleiding van uw oproep in SWZ het volgende betreffende mijn relatie met de werf Gusto.
In Juli l946behaalde ik mijn diplomaM.U.L.O. A. Het was "na de oorlog"enNederland was
straatarm. Ik zei tegen mijn Pa: ik wil naar de Avond - HTS (Toen nog MTS) en dan heb ik MULO
MULO B nodig. Pazei: we hebben geld nodig. MULO B doe je ook maar s'avonds
Gelukkig was er s'avonds de VMTO. Voorbereiding Middelbaar Technisch Onderwijs.
We liepen op het Hooftl van Schiedam en hij wees naar de overkant: Probeer maar bij Gusto werk te
vinden. Zo gezegd zo gedaan en al spoedig stond ik in mijn korte broek voor de poort van Gusto.
De portier Jan van Ingen was blijkbaar voorgekookf, want even later stond ik op het kantoor van de
personeelchef de heer Groeneveld.
Deze had 2 vacatures jongste bediendes: Tekenkamer scheepsbouw en de Postkamer. Ik mocht kiezen.
Dat was niet moeilijk en koos voor de Tekenkamer. Voor 25 gulden per maand. Tekenaar leek mij
interessanter dan postbode.
Een wiendje van me kreeg de postkamer en tevens een grote tas om s'morgens de post bij het
postkantoor op te halen en droog op kantoor afte leveren.

Ik meen dat ik mij op 1 September 1946 melde bij de chef tekenkamer de heer Krijn Liebeek.
Deze zei mij: we kunnen je goed gebruiken, kan je ook goed lopen? kzei jameneer. Ik ben
rechtsbuiten bij de junioren van Excelsior Cl.
Meneer Liebeek zei mij: Dan mag je 2 ons kaas halen bij Koevemrans de melkboer en het bij mijn
vrouw brengen in de Graaf Floris straat. Koevermans was bij ons thuis de melkboer aan de overkant.
Uiteraard kreeg ik gepast geld mee. Het miezerde, dus de kaes in de binnenzak van mijn jas, anders
werd ze nat en dan hadje de poppen aan het dansen.
Mevrouw Liebeek kreeg de kaas en ik kreeg de mededeling: Ga mrrar gauw terug naar kantoor.
Nog geen dank u wel kon er af.
S'Avonds vroeg mijn moeder wat ik de eerste dag had gedaan en ik vertelde haar van die kaas bij
Koevemrans. Oh zei ze, die is per ons I cent goedkoper. Ik was drijfirat van de regen, marr
mevr. Liebeek had2 centen uitgespaard!

Op tekenkamer kregen de tekenaars er lucht van dat o.g. boodschappen haalde en al spoedig kwamen
ze met boodschappenlijstjes van moeder de vrouw. Ik haalde melk , boter, kaas, eieren etc.
Vooral ene meneer van Driel en ene meneer van Beek konden er wat van. Maar een fooitje kon er
nooit af nog geen snoepje.
Aan de overkant van de Gustopoort was een tabakswinkel van Roza en die verkocht Belgische shag.
Na de oorlog was daar erg veel wa.agnaarÍ.
Er was op de tekenkamer ook een jonge ingenieur de heer Alderlieste en voor hem moest ik bij Roza
een ons shag halen. Toe ik het bij hem bracht zeihtj:Daar heb jij van gepikt. Ik zei hem: Nee meneer
ga maar wegen, in het archief is een weegschaal. Na het wegen bleek dat ik er niet van gepikf had
De betreffende heer Alderlieste was ook eens zijn shag vergeten. Dus moest ik het halen.
Stadhouderslaan, dat wist ik. Na aangebeld te hebben, kwam er na een poosje uit het raam het hoofd
van een jonge dame te voorschijn, de zus van meneer, met de mededeling: kan hij dat p.v.d. niet zelf
komen halen.
Intussen ging ik wel s'avonds in Rotterdam naar de VMTO. Voorbereiding middelbaar technisch



onderwijs. Kwam overeen met MULO - B.
Ik maakte ook nog een keer een blunder. Ik was s'morgens een keer 5 minuten telaat op kantoor en

iemand naast mij zei: We beginnen hier om 8 uur en ik antwoordde: Bemoei je daar niet mee.

Maar dat was meneer Bosdijk - de sous chef'!

Op een gegeven ogenblik werd ik het boodschappen doen zat en zei: ik doe het niet meer.

Ik kan me nog herinneren dat deze mededeling als een soort revolutie klonk. In ieder geval "de pest"
was uitgebroken. Vooral de heren van Driel en van Beek waren erg boos. Ze moesten voortaan zelf de

boodschappen halen want thuis dorsten ze ook geen nee te zeggen.
Nu was er ook nog ene meneer Belder op de tekenkamer en dat was een wijze man.

Hij zei mij: Hier leer je niets, je moet de loods in. Dat leek mij wel romantisch. De andere dag naar de

chef personeelszaken de heer Groeneveld en van hem kreeg ik alle medewerking.
Het is mij opgevallen, dat die grote mannen te belazerd waren om een jongen van 16 jaren jong eens

iets van de werf te laten zien. Ik was wel goed voor boodschapjes!
Het was eigenlijk m¿rar een A-sociaal zootje. Behalve dan de heer Belder.

Een paar dagen later stond ik dus met ketelpak aan in de loods. Inmiddels 17 jaren jong.
Ik werd maat (hulp) bij Jo van Diggelen. Jo vroeg mij: Hoe 'ohiet jai". Ikzei: Ik heet Martin.
Jo zei: dat is een deftige naam, voortaan heet je hier Tinus. Enzo geschiedde.

Maar het maatschap bij Jo van Diggelen duurde niet lang, want Marius Bezemer had dringend een hulp
nodig.Met behulp van kruismallen schreef Marius de huidplaten af en daarcm noemde men hem de

"huitter'Niet eenvoudig. Vanaf het platte vlak - de spantenvloer - in de ruimte te gaan denken!
Daar kwam meetkunde inde ruimte aan te pas!
De sfuiken werden gelast, de landen werden geklonken. Dus de nagelgaten moesten eerst gecenterd

worden in ritme met Marius. Ik sloeg ook wel eens niet op de centerpons maar op mijn duim.
Ik heb er nog steeds een "souvenier"aan over gehouden.

S'middags werd er rond de vuurpot de boterham gegeten. Als brave katholieke jongen, pas van de
MULO en de Broeders maakte ik eerst het kruisteken. Marius was oud gereformeerd dat wist ik, want
hij woonde bij ons in de buurt. Gereformeerden bidden achter de pet. Maar Marius lichtte zo af en toe
zljnpetop om te kijken wat Tinus deed. Na afloop van de "maaltijd"zei Marius:
Zo dus jij bent káítholiek. Ik zei: ik ben katholiek Nou ja,zei Marius beter wat dan niks, want die
anderen zijn allemaal soc iali sten !

Maar Marius werd ziek en ik moest Kees Huizer gaan helpen. Kees was weer Christelijk gereformeerd.
Gereformeerden had je in soorten bij Gusto. En Kees wist dat ik káátholiek was.
Op een gegeven ogenblik stond ik met Kees buiten in het platenpark en keken we tegen de toren van de
katholieke gorzenkerk ¿uur, een paar honderd meter verder.
Kees kon het blijkbaar niet meer ophouden en begon te schelden en te vloeken tegen die kerk.
Is dat jouw kerk? Ik zei ja dat is mijn kerk En Kees zei: Dat is de kerk van de duivel
Het was toch abnormaal.om als grote man zo tegen een jongen varl ca 17 jaar te keer te gaan.

Ik moest die opvattingen nog leren
Kees was Christelijk Gereformeerd maar er zattoch blijkbaar weinig christendom in zijn kerk.

De directie van Gusto was Katholiek. Maar onder het personeel zaten blijkbaar papenhaters.
Kees Huizer was een papenhater, een domme man.
Later kwam ik erachter dat al die chaotische protestantse kerken hun eenheid vonden in hrur haat jegens
de katholieke kerk.

Ik heb ook nog een jaar op de leerschool van Gusto mogen doorbrengen en leerde daar "beunhazen"
Een aangename tijd. Zie foto.

Na de VMTO belandde ik dus op de MTS (later HTS). Als jongen vanlT jaarhad ik moeite om in het
ritrne van werken - studeren - huiswerk - slapen te komen. Ik lag te spartelen in het diepe en moest de



eerste klas 2x doen. Dat vond ik heel erg. Ik zatin de klas met vaders, die hadden tijdens de oorlog
ondergedoken gezeten of kwamen terug uit Duitsland.
Maar verder ging ik toch elk jaar een klas verder. Soms met de hakken over de sloot

Ik was inmiddels 2l jaren jong, 3'klas HTS en wilde naar de tekenkamer. Maar bij Gusto was geen
plaats.V/aarschijnlijk waren ze de boodschappenjongen nog niet vergeten. Wel bij V/ilton Fijenoord.
De chef Tekenkamer de heer de Haan was ook een Avond HTSer en had enige sympathie voor mij.
Later is dezeman erg belangrijk voor mij geweest.

Tenslotte in het kort de rest van mijn loopbaan
In 1953 behaalde ik mijn diploma Avond HTS - Scheepsbouw.
Maar al spoedig viel ik in een zwatt gat, want s'avonds had ik niets meer te doen en besloot om te
proberen in het buitenland te gaanwerken en een taalte leren. Na een haast geslaagde poging in
Port Glasgow bleek de verblijfsvergunning problemen te gaan opleveren. Vanuit de gehele wereld was
er veel belangstelling voor Engeland. In St. Nazaire - Frankrijk had ik alle geluk van de wereld.
Bij de toenmalige Chantiers de la Loire zou de "Steenwijk" voor Ehrhard en Dekkers (Rotterdam)
gebouwd gaan worden en ik was welkom. Ik heb daæ2jaar gewoond.
Tijdens een rondgang over de werf bleek er in het midden van het bouwdok een hijskraan te staan,
gemaakt door de Fa. Smulders en naar ik meen geen Gusto. Ik vond het een tamelijk ouderwetse kraan
en narr mijn bescheiden mening uit de jaren voor 1930.
Toen de Steenwijk klaar was monsterde ik als een soort hulpmachinist en mocht mee naar Amerika
kolen halen. Het schip lag in dubbele bodem ballast en had heel veel opdonders gehad.
In ieder geval bleek de voorpiek flink beschadigd te zijn.
De terugreis eindigde in de Waalhaven en dat was tevens het einde van mijn avontuut.

Vervolgens terug naar'Wilton Fijenoord als assistent bedrijfsleider en in 1963 getrouwd.
In 1966 als surveyor rraar de RINA, het Italiaanse classifrcatiebureau. Er was veel werk in Nederland en
Duitsland. In 1974 kwam er een nieuwe chef, maar de sfeer was niet meer om te pruimen. Wegwezen.
Vervolgens naar de Scheepvaartinspectie tlm 1990.- FLO - Functioneel Leeftijd Ontslag.
Van boodschappenjongen tekenkamer s.b. Gusto tot inspecteur SI. - Had slechter gekund.

Daarna tlm2000 bij de PUM als scheepsbouwkundige en landen coordinator voor China.

Momenteel 1 wouw - 4 kinderen - 8 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.
2 moeilijke kniën en een rollator.

Met vriendelijke groeten,

M.Heynsbroek.
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