
Beste Dirk en Joop, 

Hieronder een lang verhaal inclusief foto’s, herinneringen, opmerkingen en… last but 
not least waarom ik uit de groep ‘GustoMSC geschiedenis’ stap. 

Joop heeft mij voorgedragen voor Geschiedenis groep en ik ben nooit aangeschoven. 
Soms kon ik echt niet omdat ik nog werkte. Er zijn ook data geweest dat ik andere 
afspraken af had kunnen zeggen maar…. Er was iets wat mij tegenhield……. Blijkbaar 
toch geen behoefte aan.  

Toch wil ik een kleine bijdrage doen. Bijgaand stuur ik wat foto’s mee als als iemand 
ze wil hebben dan hoor ik dat graag en stuur ik ze op. Misschien zit er nog iets bij 
voor of St.Erfgoed of voor GustoMSC Geschiedenis. 
Ik ben niet zo van het bewaren. Ruim veel op haha 

HENK EN RIA 
Beiden hebben wij altijd een heel goed gevoel over de Gusto gehad. 
Henk is op de leerschool begonnen in 1967 en is weggegaan in oktober 1977. 
Ik ben rond 1973 begonnen bij de Gusto tot eind 1982 met tussenpozen. 
Wij hebben elkaar bij/via de Gusto leren kennen en zijn dit jaar al 40 jaar getrouwd. 
Daarna heb o.a. via uitzendbureau’s bij zoveel andere bedrijven gewerkt of op meer-
dere afdelingen van een bedrijf. Ik heb dus heel veel collega’s gehad. Zoveel zelfs dat 
ik echt niet iedereen heb onthouden. 

MONUMENT 
Henk (mijn man - en ook oud Gusto werknemer) zijn bij de onthulling van het Gusto 
monument geweest. Wat mooi dat het hek nog ergens is opgedoken is en dat ook de 
burgemeester vond dat er een monument voor de Gusto moest komen! 
Tijdens de onthulling merkte ik aan mijzelf dat ik al veel te lang weg ben bij de Gusto 
en dat ik bijna niemand herkende. Ik heb met een paar oud collega’s gesproken en wat 
ik had verwacht dat er dan gelijk weer een soort Gusto gevoel zou komen, dat kwam 
niet. 

FOTOTENTOONSTELLING 
Deze hebben wij bezocht samen met oud collega en goede vrienden Dik en Ans van der 
Gaag. 
Dik heeft in de koperslagerij gewerkt. 
Enige verwarring trad wel op, want ik kreeg de uitnodiging via St. Erfgoed Werf Gus-
to alsook van GustoMSC Geschiedenis groep! Aan beide moest ik opgeven of ik uitno-
diging accepteerde of niet…… 
Het museum heeft nog een mooie foto van Henk, Dik, Willem en mij geplaatst op de 
museum facebookpagina. 



SOCIAL MEDIA GUSTO 
Vanaf 2015 volg ik al op Facebook berichten over de Gusto. Ben hier op terecht ge-
komen toen ik zomaar zat te zoeken op ‘ gusto’. 
Facebookpagina St.Erfgoed Werf Gusto 
(heette voorheen www.facebook.com/werfgusto v/h firma a.f. Smulders) gemaakt 
door Dirk Allewelt. 
Zeg er eerlijk bij dat door mijn drukke leventje ik niet elke post las. De naamsveran-
dering aankondiging heb ik gemist en dacht dat ik bij St. Erfgoed Werf Gusto op een 
nieuwe pagina terecht was gekomen:) 
Ik heb zelfs op 28 mei 2015 een berichtje gepost.  
Dit komt dan te staan onder berichten van bezoekers. 
Het viel mij toen al op dat er zo weinig mensen waren die deze facebookpagina leuk 
vonden. 
Ik vind het heel bijzonder dat er slechts 490 mensen de facebookpagina St. Erfgoed 
Werf Gusto leuk vinden. Ik kan mij niet voorstellen dat er maar zo weinig ‘ ouderen’ 
geen Facebook hebben. In ieder geval zouden er veel meer Schiedammers moeten zijn 
die een familielid hebben die bij de Gusto hebben gewerkt. 
Ik heb direct deze pagina een ‘vind ik leuk gegeven’ zodat ik berichten kon volgen. 
Soms was het voor mij een te technische foto, maar er staan ook andere leuke foto’s 
op. 
Ik volg het nog steeds. 
Omdat ik van fotograferen hou kwam ik via een andere facebookpagina de naam Hel-
mut Hirsch tegen en vroeg hem of hij bij de Gusto had gewerkt. Dat was dus zo! 
Op mijn berichtje aan Helmut reageerde ook ook Joop Lemsom. Zo werkt Facebook! 
Ondertussen heeft Helmut op de facebookpagina St. Erfgoed Werf Gusto een 
besloten groep St. Erfgoed Werf Gusto aangemaakt.  
(slechts 39 leden….) aangemaakt. 

De websites over de Gusto bekijk ik regelmatig. Meer kijk ik naar de foto’s van mensen 
dan van de technisch onderdelen :) 
https://werf-gusto.com (beginpagina foto vanuit vliegtuig over de werf)  
En  
https://erfgoed-werfgusto.nl (foto vanmachinebouwhal) 

GUSTOMSC GESCHIEDENIS 
Joop informeerde mij dat er ook een groep enthousiaste mensen in de groep ‘ Gusto-
MSC geschiedenis’ zitten. Joop heeft mij ook als geïnteresseerde aangemeld voor 
deze groep.  
Uit de namenlijst op de emails zie ik zeker een aantal bekende namen staan. 
Uit de verslagen van de bijeenkomsten denk ik begrepen te hebben dat hier vooral de 
technische kant van Gusto geschiedenis belicht wordt. 
Maar ook dat er informatie met Dirk wordt gedeeld. 

http://www.facebook.com/werfgusto
https://werf-gusto.com


Prachtig initiatief om geschiedenis vast te leggen! Heb echter het gevoel dat ik niet 
wezenlijk hieraan iets kan bijdragen. Uiteraard kan ik ook uitzoekwerk verrichten 
maar dat trekt me niet zo.  
Een aantal deelnemers aan GustoMSC Geschiedenis ken ik persoonlijk. Frans van de 
Stadt zal ik persoonlijk een mail sturen! En ook Han Tiebout.  
Van Freek heb ik ooit een mooi getuigschrift gekregen - buiten de officiële om:) - zie 
hieronder 
 
Jan Suyderhoud (ken ik niet persoonlijk)  
Han Tiebout - die ken ik zeker wel persoonlijk (moeten nog steeds langskomen in Zee-
land:) 
George Lagers (ken ik uit vergaderingen) 
Han Commandeur ken ik voornamelijk van Gusto Engineering 
Peter Mackenbach werkte bij eindmontage 
Frans van der Stadt - ken ik goed, want ik heb jaren voor hem als secretaresse ge-
werkt 
Hans Sjouke - ken ik van naam 
Wim Schoonmade - heb ik ook voor gewerkt als secretaresse 
Martin vd Schouw - naam ken ik zeker wel 
Han Mommaas - ken ik vooral van Gusto Engineering 
Paul van Erven Dorens - ken ik net als Bernard Celant van Gusto Engineering 
Freek Higler ken ik als medewerker ontwerp groep straatmakerswerf - ik heb ook 
voor hem gewerkt op het bedrijfsbureau 
Ben Berkhout - ken ik van eindmontage 
Hans de Ridder - naam zegt me wel wat - ook eindmontage denk ik 
Willem Vossen - natuurlijk ken ik hem  
Riet Verboon - ken ik ook persoonlijk (we hebben nog een tijd lang samen op 1 kantoor 
gewerkt) 
Miloslav Malecha - heeft hij het logo van Gusto Engineering ontworpen??  
Helmut Hirsch - ken ik van EM en via fotosite Rotterdam 
Joop Lemson - tuurlijk ken ik hem 
Ton Bierman - ken ik ook  Hilda was zijn secretaresse destijds in de staalbouwhal 
Cees Verhagen - ken ik ook  
 

RIA KÖNEMANN - DE KOK  
Mijn herinneringen aan de Gusto! 
Ik ben eigenlijk al jaren een banenhopper geweest…… en toch als iemand vraagt aan 
welk bedrijf heb je de leukste herinneringen dan blijf ik zeggen De Gusto 



Het feit dat je kon zien waarvoor je werkte…… een schip dat de helling afging, de 
saamhorigheid, de lol met elkaar. 

Van 1973 tot 1982 heb ik bij de Gusto gewerkt. Met tussenpozen omdat ik de eerste 
jaren via een uitzendbureau werkte en op verschillende afdelingen. 
Ik ben niet zo van het bewaren van oude documenten…. Moet het dus met mijn geheu-
gen doen en juist omdat ik op verschillende plekken als uitzendkracht heb gewerkt is 
het best moeilijk alles nog te herinneren  
 
De eerste keer was in juli of augustus 1973 in de staalbouwloods. Geen idee meer welk 
project dit was, maar het was onder leiding van Rien Spruijt. 
Als één van de weinigen mocht ik met mijn brommer de werf op en de brommer stallen 
onder de trap om naar de kantoren te gaan.  
Eén van de mensen bij de portiersloge was Karel Vrauwdeunt. 

Daarna nog twee keer als uitzendkracht in 1974/1975 op de afdeling scheepsbouw als 
secretaresse van Frans van de Stadt om in te vallen voor zijn vaste secretaresse. 
Ik vermoed dat dit in 1974/1975 en 1976 was. We werkten aan de voorkant van het 
bedrijfsbureau. 
Het werfpersoneel ging om 16.30 uur naar huis en het kantoorpersoneel om 17.00 uur. 
Ik werkte toen in het bedrijfsbureau aan de voorzijde met uitzicht op de scheep-
bouwloods en zorgde ervoor dat ik met mijn rug naar het raam bleef zitten anders 
bleef ik zwaaien.  
Blijkbaar heb ik weleens gekeken, want Henk Könemann liep elke dag om 16.30 uur 
vanuit de timmerwinkel langs en vond mij wel leuk! 
Aad Goudzwaard werkte ook in de timmerwinkel en kwam vaak op kantoor bij mij kof-
fiedrinken.  
Zo kwamen Henk en ik elkaar tegen op een feestje bij Aad in 1977 

1976 en 1977 o.a. voor Freek Higler gewerkt (zie getuigschrift 30.09.1977) 

Ik werkte toen aan de achterzijde van het bedrijfsbureau (zie foto’s van mijn vol met 
plantjes staand kantoor) De mannen uit de timmerwinkel kwamen de planken opmeten 
en ophangen. 

Ik het kantoor rechts zat meneer Wensveen. 

Links met een tussendeur zat Frans van de Stadt. 

Ik herinner me nog wel de voortgangsvergaderingen van de diverse projecten die ik 
moest verslaan! Die soms ingewikkeld waren en ook heftig, vooral tussen staalbouw en 
eindmontage! 

Naast het kantoor met uitzicht op ingang bedrijfsbureau 2 zaten o.a. Jan Barzilay 
Mijndert Maris, en John van de Bos.  



Zie foto Ria en Jaap (?) Molendijk baas uit de scheepsbouwhal gemaakt op het kan-
toor van Jan Barzilay en zijn mensen. 

Aan de andere kant van het bedrijfsbureau zat o.a. tekenkamer 1:10. Naam altijd ont-
houden, vond dat zo leuk klinken. Zij werkten altijd over tot Piet ???  (die zo kon 
vloeken) zei dat kan zo niet langer. Als er structureel overgewerkt wordt dat zijn er 
te weinig mensen. Jan Beukers was chef. 
 
Heette het kantoor in de Nieuw Mathenesserstraat Scheepmakerswerf? 
Ik heb daar ook nog enige tijd gewerkt bij de ontwerpgroep (Freek Higler?) 
Er was ook veel japanners in het kantoor te werk.  
 
En werd er toen ook in 1977/1978 een doorstart gemaakt om als Gusto Engineering 
verder te gaan? Volgens mij zijn we toen naar het kantoor boven de staalbouwhal ver-
huisd en later naar de ’s Gravelandseweg. 

Met een aantal oud collega’s heb ik nog steeds contact.  
We hebben nog wel met enige collega’s contact. Fresia Toma en haar man Ed de Ko-
ningh (ook van de Gusto), Willem Mellema, Dik van der Gaag). Jaren heb ik contact ge-
had met Tonny Swaneveld, secretaresse van Jan Dekker. Zij is helaas overleden.  

GUSTO ENGINEERING 
Van 1 november 1978 tot 31 december 1982 heb ik als afdelingssecretaresse gewerkt 
bij de afdeling Ontwerpgroep - dit was toen Gusto Engineering. Ik was o.a. secreta-
resse van Bart Boon en Wim Schoonmade. O.a. hield ik bij ook bezig met administra-
tief beheren van de Gusto patenten. Ben regelmatig naar octrooibureau geweest. 

Wat ook een leuke herinnering is dat Bart mij belde op mijn vrije woensdag of ik ‘ 
even’ naar Noorwegen wilde vliegen met een bestek omdat er een deadline was mbt 
indienen. Jan ?? Kwam mij thuis ophalen en wegbrengen naar Schiphol. Dit zelfde heb 
ik nog een keer gedaan naar Parijs.Voor welke twee projecten het ging weet ik niet 
meer. 

Behalve de foto’s waar wij zelf op staan wil ik met alle plezier de foto’s geven aan 
St.Erfgoed Werf Gusto of Gusto MSC Geschiedenis. 

Ik hoor het wel 



 

Overhandigen Bemetel diploma aan Henk Könemann 



Mijndert Maris links vooraan, John van Dorst (tussen zwart colbertje en Henk in) 

Henk Könemann, Mijndert van Veen (rechts vooraan met kostuum) 

1969 



Ik vermoed dat dit op de trouwerij van Mijndert Maris die toen op het bedrijfsbu-
reau van Jan Barzilay werkte  was in 1974 

Wat de namen van de twee zangers zijn weet ik niet meer. Wel weet ik dat zij nauw 
samenwerkten. 



Op onderstaande foto zit ik links en John van Dorst. Andere dame ken ik niet 

Hier zit ik in mijn kantoortje op het bedrijfsbureau 
Volop in de plantjes omdat het net een aquarium was. 
De heren van de timmerwinkel hadden de planken gemaakt en iedereen kwam met 
stekkies aan. 
Maart 1976 

Later kwam Riet Verboon bij mij in kantoor zitten. 
 





Hier zit ik op de afdeling van Jan Barzilay samen met Jaap (?) Molendijk 
1976 
 



Hier enige kerstkaarten van Gusto Engineering 
Ongetwijfeld zullen meerdere mensen ze hebben…….. ik sta ze ook met alle plezier af 
aan iemand die ze graag wilt hebben 

 



 

Op de achterkant van deze A4 formaat foto staat voorpagina zeskant 1976 
Deze foto is volgens mij gemaakt door Jaap Paardekam 



 

Mooie A4 foto van de Petrel 



Mooie oude foto van de werf 

 



 



Grapje van fotograaf jaap paardekam 
Tijdens de viswedstrijd 



1975 viswedstrijd 
 



Leuk voor Wim - twee getuigschriften ondertekend voor hem 
Niet wetende dat wij later een stel zouden worden hahahaha 



 



Special getuigschrift van Freek  blij mee 



Diploma en hoesje Bemetel 



Apart…. Je kon je inschrijven voor een ontward bound school 




