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V A N  D E  R ED AKT I E  

 

Beste lezer, 
 
Voor u ligt de derde special edition van de The Gusto 
Times. Deze keer is de uigave ter ere van het 50-jarig 
jubileum van Martin van de Schouw. Bijna vijftig 
(ex-)collega‟s van Martin hebben met eigen bijdragen 
inderdaad voor een bijzondere editie gezorgd.  
Bedankt hiervoor! 
Uit alle bijdrage blijkt wel dat Martin in de afgelopen vijftig 
jaar een grote indruk heeft achtergelaten op de mensen 
waar hij mee samen werkte. 
We hopen dat u als lezer, maar vooral ook Martin zelf, veel 
plezier zal beleven aan het lezen van al deze warme en 
persoonlijke verhalen! 

Met vriendelijke groet, 
De redactie 

 

             

* V A D E R  " H A ,  D I E  P A " *  

1 jaar oud Dada papa 
3 jaar oud papa is de beste van de hele wereld 
5 jaar oud mijn papa kan alles maken 
10 jaar oud wist je dat, pap? 
15 jaar oud pa snapt ook niet alles 
18 jaar oud daar heeft die ouwe heer van me, toch 

helemaal geen idee van... 
21 jaar oud hopeloos geval, gewoon kappen met die 

handel 
30 jaar oud mijn vader is als opa de liefste 
40 jaar oud toch eens vragen, wat pa daar van vindt 
55 jaar oud een man van de wereld, geen woorden maar 

daden 
70 jaar oud vader? die wist nou ècht alles! 

 

Marcel

Beste Martin, 

50 jaar bij de zaak...voor iemand van mijn generatie 
nauwelijks voor te stellen, maar des te meer gewaardeerd! 
Kort na dat ik in dienst kwam bij Gusto stuurde Carlo ons 
samen naar een conferentie in London. Ik weet nog goed 
dat ik onder de indruk was van je uitgebreide kennis van 
de Gusto geschiedenis en producten, maar wat me het 
meest is bij gebleven was de open en gezellige manier 
waarop je mij als jonkie probeerde die kennis mee te 
geven. Je bent dat altijd blijven doen met nieuwe 
medewerkers en het jeugdige enthousiasme dat je daarbij 
zelfs op je 65

e
 nog uitstraalt is een grote inspiratie bron 

geweest voor velen. Daarnaast was het ook altijd zakelijk 
erg prettig om met jou bij klanten op bezoek te gaan. De 
kennis, achtergrond en autoriteit die je meebracht in 
discussies met betrekking tot Gusto scheepsontwerpen is 
een solide basis geweest waarop is doorgebouwd. 
  
Hoewel je het zelf ontzettend leuk vindt om met collega‟s 
op reis te gaan naar klanten of conferenties, heb je altijd 
aangegeven dat je niet wilde dat dit ten koste zou gaan 
van „de jongere generatie‟ in de afdeling. Ik denk dat dit 
heel typerend is voor de onbaatzuchtige wijze waarop je in 
het leven staat en je betrokkenheid bij Gusto en je 
collega‟s. Je bent altijd bereid anderen te helpen, zowel op 
het werk als ook privé. Daarnaast konden we ook altijd op 
je rekenen als er iets „geks‟ gedaan moest worden in de 
afdeling: liedjes, verkleden (zie dus ook de foto...), 
wedstrijdjes, uitjes, enz. 

 

Ik heb dan ook vaak gelachen om je verhalen hoewel het 
zeker in het begin niet altijd duidelijk was waar 
werkelijkheid eindigde en je fantasie begon.☺.  
De combinatie van vakmanschap, enthousiasme en 
persoonlijke betrokkenheid bij mensen en werk maakt je 
tot een bijzondere persoon en ik vind het een enorme 
prestatie wat je de afgelopen vijftig jaar bereikt hebt.  

Groeten! 
Jaap-Harm 

  

Jaap-Harm Westhuis, Karen de Geus, Marria Peulen, 
Monique Stoker en Esmee Kalkhoven 
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De meeste indruk heeft Martin op mij gemaakt toen ik 
projectleider was van een verbouwing van de “Valentin 
Shashin”. Er moest een additioneel riserrack op het dek 
worden geplaatst, en hiervoor waren onderdeks 
versterkingen aan de bestaande spanten nodig. Martin 
heeft alle versterkingen ontworpen, gebaseerd op de 
originele ontwerptekeningen, die helaas niet allemaal meer 
voorhanden waren, en waarvan wij ook niet zeker wisten of 
er intussen geen modificaties aan het schip waren 
gepleegd. Het schip lag echter in Noorwegen, dus Martin 
en ik hebben vervolgens een bezoek gepland, om ter 
plekke te inspecteren of het ontwerp goed was.  
Helaas werd vlak voor vertrek Martin opgenomen in het 
ziekenhuis voor een operatie, en moest ik alleen.  
Op de unit aangekomen was ik echter na een paar 
minuten hopeloos verdwaald, dus …. Martin maar gebeld 
(hij moest nog geopereerd worden, had zijn mobiel bij zich 
en wilde graag op de hoogte gehouden worden).  
 
Toen kregen wij ongeveer het volgende gesprek: 

 

Wim: “Mart, ik ben verdwaald, kan frame 78 niet vinden” 
Martin: “Joh, ze zullen hem toch niet weggehaald hebben 
(+schaterlach). Waar sta je nu” 
Wim: “Ik sta op maindeck, ongeveer bij de substructure” 
Martin: “Kijk je vooruit of achteruit”;  W: “Vooruit geloof ik”; 
M: “Vooruit is waar de accommodatie staat (+ weggelaten 
uitdrukking)”; W: “OK, dan kijk ik vooruit, dan sta ik bij de 
achterste stuurboord poot van de substructure”. 
Martin: “Ok, makkie, omdraaien, vier stappen naar voren 
en een stapje naar rechts, deur door, trap naar beneden, 
rechtsom (ben je er nog, je valt weg)”; “ja Martin, ik ben er 
nog, hoe ga ik verder?”; “Even wachten, even tegen de 
verpleegster zeggen dat ze even moet wachten. OK, 
volgende trap af, rechtsom, dan zie je een deur naar de 
machinekamer, deur door, links houden, links langs die 
grote diesel, naar voren blijven lopen, pas op voor dat 
schot, nu stoppen en omhoog kijken, dan zie de 
aansluiting van frame 78 op het maindeck.  
Nou, ziet dat eruit zoals ik het getekend heb.”  

 

En het zag er inderdaad precies uit zoals Martin het 
getekend had, zoals dat altijd het geval is.  

Alle schepen en constructies waar Martin aan gewerkt 
heeft kent hij daarna uit zijn hoofd. 
 

Beste Martin,  
 met de meeste waardering voor 50 jaar vakmanschap,  

Wim Janse 

             

Dear Martin, 
 
I do not know you very well as our paths have never had 
much cause to cross but I do know that you are a 
gentleman that would willingly aid a lady in distress; I use 
the term lady very loosely but wholeheartedly I see you as 
a gentleman!  
I am not very good around the home so have inevitably 
needed the help of friends and colleagues for anything 
more substantial than changing a light bulb. Another 
colleague, knowing my skill level and knowing yours, 
asked if you would help me with an issue I had with my CV 
Ketel, which was old and not in good working order (very 
much like the colleague who contacted you) and very 
kindly, be it for him or for me, you contacted me with the 
intent to solve my problem. Unfortunately I had already had 
it replaced so in the end your services were not needed but 
I will always appreciate the fact that despite not knowing 
me very well, you were willing to lend a hand and some 
free time to help me in my time of need.  

 

Angie 

             

Hoi Martin, 
 
Ruim 10 jaar geleden was de 
eerste kennismaking met jou. 
De eerste paar maanden moest ik 
heel erg aan je wennen. Waren de 
verhalen die je vertelde nu waar of 
zoog je ze allemaal uit je dikke 
duim.  
Maar met de tijd wist ik wat ik aan 
je had en wat ik van je kon leren. 
 
De kennis die je in al die jaren 
hebt vergaard zijn op een goede 
plek gekomen want je weet echt van alles. Dit is iets waar 
ik erg van onder de indruk ben. 
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Ik ben blij dat ik een hoop van je heb mogen leren. Van 
scheepsconstructies, auto onderdelen tot aan de centrale 
verwarming. Oh ja en natuurlijk al je dakkapellen.  
Op de scheepswerf heb je volgens mij een tijdje bij de 
pijpenbuigers gelopen want als ik zie hoe alle pijpen zijn 
gebogen daar kan een vakman niet aan tippen.  
 
Mocht ik in de toekomst weer een nieuwe CV nodig 
hebben dan weet ik waar ik moet zijn voor het buig werk. 
 
Dat je maar mag gaan genieten van al de tijd die je gaat 
krijgen samen met Joke.  
En dat je gezondheid je niet in de steek laat zodat je nog 
veel mag klussen. 
Martin we gaan elkaar zeker nog zien. 

Groeten 
Dennis van Meel 

             

Beste Martin,  
 
Graag voldoe ik aan het verzoek om een 
bijdrage te leveren. 
In de eerste plaats natuurlijk van harte 
gefeliciteerd met je vijftig jarig 
dienstverband, dat komt niet zo vaak voor. 
Het is dus ook vijftig jaar geleden dat wij 
elkaar hebben leren kennen, je werd toen 
voorgesteld als Maarten v/d Schouw. Je mocht al gelijk jij 
en jou tegen de andere jongste bediendes zeggen. Toen ik 
een paar jaar daarvoor bij de Gusto begon spraken de 
jongste bediendes elkaar nog met U aan. Samengewerkt 
hebben we in die jaren niet zo veel, onze contacten lagen 
meer in de collegiale sfeer en omgang en dan denk ik 
bijvoorbeeld aan dat kopje koffie dat niet helemaal ging 
zoals we verwachtten. 
Een dierbare herinnering voor mij bijvoorbeeld het 
zwemmen in de lunchpauze in het bad Groenoord met de 
collega‟s, niet zo vaak voorgekomen maar toch. Ook 
Monaco is zo‟n niet te vergeten periode waar ik nog vaak 
aan terug denk. 
Ik had 26 pagina‟s met herinneringen maar ik heb het maar 
wat ingekort. 
 
Martin ik wens je nog veel goede jaren toe in goede 
gezondheid 

Dick Dekker 

             

Hey aardige knakker, 
gefeliciteerd met je 50-jarige jubileum! 
 
Vijftig jaar, en nog steeds ben je met de 
trap eerder op de negende verdieping dan 
ik met de lift! Of ging ik nou met de trap 
en jij met de lift? Nou ja, maakt ook niet 
uit. De tijd vliegt als je het naar je zin 
hebt. Ook wel logisch; Wat is er nou 
leuker dan schepen bouwen? 
 
Nog vele jaren erbij gewenst! 

Gerbert Kuiper 

             

Traveling with Martin to Houston in 2008. 

 
A special experience for me with Martin was during a 
business trip to our Houston office in January 2008. 
To catch a plane in time we decided to leave from the 
office approx. 4 hours before takeoff.  

The check-in lady at Schiphol invited us for a stay in the 
Business Lounge.  
We were drinking a few beers, made several phone calls 
and discussed the agenda for our meetings. We enjoyed 
staying in the Lounge a lot.  
All of a sudden we could hear our names loud and clear 
followed by the message: We will proceed to unload your 
luggage! This was approx. 10 minutes before real take off. 
The lady at the reception of the lounge started to scream at 
us also. So we had to run all the way from the lounge to 
the gate and we felt very uncomfortable.  Just after 
entering the airplane the bridge was disconnected.  
This was a bad experience; however we spent as much as 
possible time in the lounge drinking free beers, which is the 
most favorite activity of Martin. 

 

Jaap Visser 

             

Martin was zeer gezien als Gusto scheepsbouwkundig 
expert bij het Aramco  jack up project in Braziliie bij de 
toenmalige project manager Dale Grant, en natuurlijk bij 
zijn collega teamleden. Wij vonden het daarom erg sneu 
voor hem, dat hij in het gips belandde in het ziekenhuisje in 
Jacuacanga vlak bij de Verolme werf. 

 

Martin met Aramco inspecteur Gordon Toole 

De doktoren daar waren niet zo heel goed, want zij zetten 
alles in het gips; van steenpuist tot verstuikte enkel. 
Het ging niet zo goed met Martin in het kleine ziekenhuis, 
dus omdat zijn been langzaam groen begon te worden, 
moest hij naar een groter ziekenhuis in Rio de Janeiro. 
Nauwelijks in staat om te bewegen werd hij met een pijnlijk 
opgezet been in het gips in de auto van Dick Zoetemeyer 
(mijn broer was in die tijd manager bij Verolme) gehesen 
om de twee uur durende rit naar Rio te maken. 
Helaas, ergens midden op een kruispunt in Rio de Janeiro, 
sloeg de auto af en wilde de motor niet meer starten.  
Dick kon de auto in zijn eentje niet aanduwen, dus ging 
Martin (hij moest niet) helpen en de auto uit.  
Het was eigenlijk wel een lachwekkend gezicht; een gips 
been duwend achter een auto, als het eigenlijk niet zo  
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gevaarlijk was, want het heeft een haartje gescheeld of het 
been van Martin had eraf gemoeten later in het ziekenhuis. 
Hij heeft ongelooflijk veel pijn gehad. 
 
Tot zover de malheur 
 
Mieke Zoetemeyer (mijn vrouw) bezocht Martin geregeld in 
het ziekenhuis, omdat zij in Rio woonde met de kinderen 
die naar de middelbare school moesten. 
Tijdens die bezoeken viel haar op dat Martin tussen alleen 
maar dames lag die een schoonheidsbehandeling hadden 
ondergaan: van facelift tot borst-vergroting respectievelijk –
verkleining. Ze hebben daar samen toen veel plezier om 
gehad. 
 
Martin‟s professionele instelling en scheepsbouwkunde 
heeft hem bij de Amerikaanse site managers veel aanzien 
gegeven en toen Gusto hem op een gegeven moment 
wilde vervangen heeft Dale Grant zich met hand en tand 
verzet bij Willem van Vossen (oftewel Billy the Fox zoals 
Dale hem noemde). 

 

Martin’s huis in Jacuacanga (Verolme werf Brazilie) 

 

Ik zou willen zeggen: Martin het ga je goed en geniet van 
je pensioen. 
Je bent een echte scheepsbouwer en een goede 
kameraad/ collega. 

Met vriendelijk groet 
Frans Zoetemeyer 

             

 

 I found this photo of Martin with one of old Gusto 
colleagues "Otto Brinksma" taken on the veranda of my 
house in Jacquecanga  Brazil. I think the photo was taken 
in early 1983 but it may have been towards the end of 
1982. 
 

 
 
I thought you may be able to use it as it may remind Martin 
of the time he still had all his hair and of the good times we 
all had on the Aramco Project. 
  
My best regards Martin. 

Ian Reed 

             

Zo ken ik Martin 
 

Martin ontmoete ik voor het eerst in de 
tekenkamer scheepsbouw op de oude 
Gusto werf toen ik daar begin 1968 op 
de ontwerpafdeling scheepsbouw 
begon. 

Martin werkte daar toen al enige tijd en behoorde tot de 
betere constructeurs meestal bezig met constructie 
plannen en de moeilijkere werktekeningen. Hij was altijd in 
voor een geintje en zorgde voor de vrolijke noot in een wat 
saaie en strenge omgeving. Hij is altijd dezelfde gebleven 
in zijn vele Gusto en later Gusto Engineering jaren en als 
ik hem nu soms weer eens zie denk ik, hij is niets 
veranderd in al die tijd, gelukkig maar. Martin veel succes 
in je verdere leven toegewenst, 

Jan Suyderhoud  

             

GEFELICITEERD !! met 50 jaar Gusto.  

 
Dat is me toch wel wat. In die 50 jaar heb je heel wat 

gezichten gezien en problemen meegemaakt. 
 
Ik ben in 1972 begonnen bij de Gusto, op de oude werf. 
Waar was jij toen !? Zat jij toen op de “Straatenmakerswerf 
of waren de tekenkamers ook op de werf ? 
 
Ik heb je echt pas leren kennen, toen we op de 
„-Gravelandseweg zaten. Jij op de afdeling TK en ik in het 
kleine hokje (receptie genaamd) tegenover het kantoortje 
van 
 Jan Dekker en Mevr. Swaneveld. 
Daar kwamen dus regelmatig collega‟s „Balie-kluiven’.  
Wat inhield dat ik iedereen beter leerde kennen. In de tijd 
ging jij aan een uitbouw van je huis denken, zodat je zoon 
zichzelf beter kon redden. 
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Weet je nog onze toenmalige 
collega‟s Cor Verweymeren 
(met zijn 2

e
 vrouw Corry), 

Sjaak Pappers, Gerard 
Saarberg,  
Marcel Gouka, Ed Thiele, 
noem er nog maar een paar 
op. Toen ik in mijn hokje zat, 
hoorde ik regelmatig de 
grapjes over en weer gaan. 
 
En werd ook ik weleens in het 

ootje genomen.  
 
In die periode werd er voor het 
personeel weer wat gedaan.  
Afdelinguitjes en voor de kinderen een Sinterklaasfeest.  
 
 Jij werd gestrikt voor Sinterklaas en andere collega‟s voor 
Zwarte Piet. Het mocht niet veel kosten, dus werd het in de 
kantine gehouden. 
Daar zorgde Toos met haar dames voor de chocomelk en 
koffie. Zorgde Sjaak Pappers voor het geluid (hij zat 
namelijk in een bandje en kon er dus gemakkelijk aan 
komen) en was Jaap Paardekam ( of was het nu 
Paardekamp) onze fotograaf.  
En ik, ik praatte (en zong) het geheel aan elkaar. 
Ik heb nog wat oude foto‟s gevonden. Op een daarvan 
staan Frits Heusdens, ikzelf en Sint & Piet.  
 
En op onderstaande foto zie je ook familie van je. 

 
 
Martin, tijdens het etentje van Bertus Bernhard, hebben we 
heel wat gouwe ouwe koeien uit de sloot gehaald. Dan 
merk je dat de jaren heel erg hard gaan, maar in mijn ogen 
ben jij niets veranderd. Iets kalend, maar verder. 
Martin, nogmaals proficiat.  
 

Je bent en blijft een TOPPER ! 

 
Janna van Baren-van den Brand 

             

Martin, 
 
Een goedheilig man voor ons allemaal, maar in het 
bijzonder voor de kinderen van het Gusto personeel. 
 
Menig kind heeft bij hem op schoot gezeten en zijn stem 
en baard bewonderd, om daarna met enige cadeau„s te 
worden overdonderd. 
 
Voor Gusto was hij niet alleen in Schiedam, maar vaak ook 
daarbuiten te bewonderen, want menig land heeft Martin 
bezocht om daar z„n scheepsbouwkunstjes te tonen. 
 
Ook als sportman stond hij z‟n mannetje en hebben we 
menig balletje met hem mogen raken, om daarna de 
bierpomp te kraken. 
 

Uit dat verleden nog een mooi prentje, met daarop nog wat 
jonge ventjes.  
 
Martin geniet van de toekomende vrije tijd, want zoals de 
slogan luidt: “Er gaat veel te veel vrije tijd zitten in werken.”  
 
En zoals je zeker weet: “ Geniet van het leven want het 
duurt normaal maar even” 
 
Mocht je nog eens in de buurt van Maassluis komen, kom 
dan gerust langs voor een lekker bakkie. 
 
Groetjes en veel plezier. 

 

John Westerholt 

             

Lieve Martin, 
 
Ook ik dacht er moet een stukje voor Martin komen. Maar.. 
tjonge jonge wat is dat moeilijk een stukje te schrijven over 
iemand. Echt heel veel werk ervaring hebben we niet 
samen, alleen dat ik anderhalf jaar afdelingssecretaresse 
was op de afdeling NAD. Daar heb ik je natuurlijk wel 
dagelijks meegemaakt en wat mij bij is gebleven is dat je 
altijd zo lekker kan vertellen. Zo nu en dan spreken we nog 
wel eens af met oud-collega‟s om bij te kletsen. Vaak ben 
jij dan degene die aan t woord is, en vaak hangt iedereen 
ook aan je lippen, niet letterlijk natuurlijk. Je hebt ook 
overal een verhaal over en het is zo heerlijk om je verhalen 
te horen vertellen over vroeger, over hoe dat ging. Je 
vertelt alles zo in geuren en kleuren dat ik me dr helemaal 
een voorstelling bij kan maken. Over hoe jij als kleine 
jongen in je korte broek begon met werken, dat je naar de 
zondagschool ging op je brommertje, dat je weleens in t 
fietsenhok stond.. Ach en zoveel meer.. Dat je alles wat je 
vertelt nog beter kunt tekenen, een paar strepen en hup 
daar stond getekend wat je precies bedoelde.  

 

Dat jij waarschijnlijk nu nog de enige bent bij Gusto die me 
zo af en toe nog laat blozen (en dat is volgens mij 
helemaal je bedoeling!!).  
 
Door te zeggen wat je tegen elke secretaresse zegt: “Kijk 
daar is mijn favoriete secretaresse, tjonge jonge wat zie je 
er toch weer goed uit”, en vaak nog even  
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bevestiging vragen aan de div. collega‟s of klanten, want 
dat maakt jou niet uit. “Toch, heren.. ze ziet er toch goed 
uit.. Wanneer gaan we uit!!”, “Kijk heren zo doe je dat.. “ 
Martin, ondanks dat ik je niet vaak meer zie de laatste tijd 
is het toch altijd een klein feestje als ik je tegenkom en ik 
zal je echt gaan missen als je ook daadwerkelijk stopt met 
werken bij de Gusto!! 
 
Heel veel liefs en een dikke kus 

Monique 

             

In het kort mijn ervaringen 
met Martin. Ik heb niet vaak 
een project met hem 
gedaan dus het blijft bij wat 
indrukken. Over de Pride 
Afrika bijvoorbeeld waarbij 
hij een telefonische 
helpdesk had ingericht op 
de camping in Zwitserland.  
Of hij daar de halve 
grasmat had vol gelegd met 
tekeningen of alles uit het 
hoofd deed weet ik niet.  
Wel wist hij precies wat er 
in detail 6 rechts-onderaan 
tekening DSV20220 stond.  
Kon alle wijzigingen 
doorgeven, werd alleen zo 
nu en dan gestoord door iemand op de achtergrond die 
drankjes serveerde. Verder de Martin die meestal zo rond 
half vijf de kamer binnenstapte (met de informatie die we 
om 8.30 hadden gevraagd) en verbaasd zei “gaan jullie nu 
al naar huis?”. Zijn speciale band met Arie Been; “Goede 
morgen heren en Arie ook natuurlijk”. Verder ook zijn 
haat/liefde relatie met Autocad;  
 
Een Martin die de kamer binnenstapt met kreten zoals “Nu 
is mijn hele tekening verdwenen”, Nu heb ik weer wat”,  
“Ligt dat nou aan mij of....?”  
Al met al zou het mooi zijn als hij nog een flinke tijd bij 
Gusto blijft. 

Rien van Asperen 

             

Martin,  
Als ik aan jou denk, dan denk ik niet 
alleen aan de dakkapellen die je voor 
ons hebt gebouwd, maar ook aan een 
van de eerste keren dat ik je zag op 
wat toen nog afdeling CNA genoemd 
werd. Je begon over dansen en 
walsen en deed maar meteen een 
paar passen voor tussen de bureaus. 
Weet je nog al die verschillende 

tekening nummers op de Draugen tekeningen, die bijna 
nooit klopten. En wat denk je van al die stapels afdrukken 
die je vaak vrijdags na 4 uur nog even snel maakte op de 
Gusto repro machine in het archief van de „s-
Gravelandseweg. Want je had nog even “iets aangepast” 
voordat het verstuurd kon worden. Maar dat alles is niets 
bij de manier waarop jij kunt tekenen. Ik sta elke keer weer 
versteld wat jij met een paar “strepen” neer kan zetten. 
Gefeliciteerd met je 50 jarig jubileum en of je nu blijft 
werken of binnenkort van vrije tijd gaat genieten blijf nog 
lang gezond! 

Hannie 

             

 

Lieve Martin, 
 
Je bent een geval apart 
Altijd een dag met kleur en zeker niet met een dosis zwart 
 
Het is altijd een genot als je weer op het werk komt 
binnenstruinen.  
Het ochtend ritueel met het kammetje door je weelderige 
bos haar vol kruinen 
 
Een bakje koffie en een praatje pot 
Verhalen te over vooral met grote gebaren, het is altijd 
weer een genot! 
 
Ik ben altijd je „praatpaal‟ en je „vraagbaken‟ en sta altijd 
voor je klaar om je beklag aan te horen 
vaak mopper je ook op de printer bij mij op de hoek, je 
doet dan niet je opperbest om je gemopper te smoren 
 
Kortom geeft dit een sjeu aan een soms ietwat saaie 
werkdag en nog steeds moet ik lachen om jouw uitspraak 
“ is hij/zij “ even gaan liggen?” als er weer eens iemand 
afwezig is op de zaak 
 
Dan nog het geflirt met alle secretaresse dames die je 
allemaal “mijn favoriete secretaresse van de Gusto” noemt 
of je zegt het volgende tegen de dame in kwestie “wat zie 
je er weer fantastisch uit, draai eens een rondje?”, dit 
maakt je beroemd. 
 

 
 

Kortom geniet ik van je op kantoor, dus…  
DRUK VOORAL NOG NIET JE SNOR! 

Groetjes,  Karen 

             

Ja joh, Martin een naam die in je geheugen gegrift is en 
een persoon waaraan je met plezier terug denkt. Altijd daar 

om je uit de brand te 
helpen. 
  
Toen ik pas bij de Gusto 
kwam in de tijd dat we nog 
een werf hadden was er 
een snuiter die tussen de 
middag aan het prutsen 
was met brommers. Na 
mijn vraag wie dat was 

kwam het antwoord : O, dat is Martin en die werkt op 
scheepsbouw.  
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De afdelingen waren toen nog STRENG gescheiden. Maar 
een vrijbuiter zoals Martin kende geen grenzen en ik kwam 
hem dan ook tegen op alle afdelingen die er waren. 
Ik als kraanbouwer kwam natuurlijk haast dagelijks in 
contact met die jongens van scheepsbouw. Immers alles 
wat wij maakte moest op een schip geplaatst worden. 
 
Later werd ik liaison tussen de Gusto en Verolme Botlek, 
en natuurlijk kwam ik daar ook regelmatig in kontact met 
onze Martin. 
Ik herinner mij dat we een job daar hadden in het midden 
van de winter. Het vroor zo hart dat je niet op 1 plaats kon 
blijven staan, anders vroren je voeten vast aan het dek. 
Natuurlijk had Martin de oplossing. Een paar gevoerde 
werk laarzen en gevoerde overals. Op dat moment werkte 
dhr. Vermeul bij ons en die is toen op pad gestuurd. Nadat 
we ons verkleed hadden leken we net Michelin mannetjes. 
De kleding was zo dik dat we ons amper konden 
verroeren, maar wel lekker warm. 
 
Zo ook op een zondag, natuurlijk moesten we weer eens 
keer overwerken bij Verolme. Zoals gewoonlijk liepen we 
over de werf van Verolme en werden we aangesproken 
door een Turkse man met de vraag of wij een halve maan 
met een ster wilde tekenen zodat hij die kon uitbranden.  
Natuurlijk konden we dat en wij aan de slag. Eerst de halve 
maan en toen de ster. Vol trots terug naar die meneer. Ik 
vergeet zijn gezicht nooit meer toen hij ons product zag. 
We hadden de verkeerde ster. Het bleek een Joodse ster 
te zijn. Wisten wij veel.  
Terug en toen maar een andere ster gemaakt. We 
overhandigde de nieuwe ster, gelukkig de man was 
inmiddels over zijn teleurstelling heen en bedankte ons 
voor de moeite en dacht: "Wat zijn die Hollanders toch 
dom". 
 
Natuurlijk was het niet altijd pret.  
Zoals de keer dat we door de gangen en spelonken van 
een booreiland, of was het een semi sub, liepen en 
omhoog keken waar een paar Yugoslaven aan het werken 
waren. Een brander stond op een gammel kistje en was 
bezig een stuk staal boven zijn hoofd aan het weg 
branden. We keken elkaar aan en zeiden, wauw dat is 
gevaarlijk, we hadden het nog niet gezegd of de man 
tuimelde naar beneden tussen de pijpen. 
We zijn toen onder hem geschoven en hebben hem zo 
goed als het ging op onze schoot genomen en vast 
gehouden. De man ging te keer als een tijger. Gelukkig 
kwam op ons geroep al snel hulp en konden we de man 
voorzichtig doorschuiven en op een brancard leggen. Toen 
we klaar waren vroeg de hospik of wij ook gewond waren. 
We zaten van top tot teen onder die man zijn bloed. 
Gelukkig heeft de man het overleefd. 
Zo kan ik nog wel een poosje doorgaan, maar dan wordt 
het vervelend. 
 
Martin, Habibah en ik wensen je nog een geweldige tijd toe 
samen met je vrouw, kinderen en kleinkinderen, na een 
welverdiend werkzaam leven bij de Gusto.  
Jammer dat we niet op de receptie kunnen komen. 
 
O ja, nog bedankt voor het bezoek van jou en Jaap. 
Habibah en ik vonden het geweldig om weer even over die 
goede oude tijd te praten en natuurlijk genieten van de 
kookkunsten van Habibah.  
Vergeet niet dat jij en Joke altijd welkom zijn. 
 

Ton Scholte 

             

Hoi Martin,  

50 jaar Gusto is niet mis, ik feliciteer je er dan ook van 
harte mee. Realiseer mij tegelijkertijd dat ik 7 jaar oud was 
toen jij aan de Maasdijk begon. 

 

Tussen de Gusto werf die bij springtij voor een gedeelte 
onder water stond en de 9e verdieping aan de Karel 
Doormanweg is veel gebeurd.  
Ik denk daarbij aan 1978 en 1987 wat toch wel de 
moeilijkste perioden waren. Toen ik rondgeleid op de 
tekenkamer werd er naar jou gewezen met de opmerking 
erbij “als je auto kapot is dan repareert hij hem” later zijn 
daar het plaatsen van dakkapellen en verwarmingsketels 
bijgekomen. 
 
Wat mij verder aan jou opviel is je altijd positieve instelling, 
je vrolijkheid (altijd wel een raar verhaal) ondanks dat het 
thuis niet altijd mee zat. 
Maar ook je vakkennis, kunnen laten zien met een paar 
potloodstrepen op een A4tje welke kant je op wilde.  
 
Ik heb er heel wat van opgestoken. 
Martin, het ga je goed 

Jan van der Stoel 

             

Ik weet zeker dat vele schrijvers en sprekers Martin zullen 
prijzen als aardige vent en goede 
collega, voor zijn technisch 
inzicht, zijn buitengewone 
vaardigheid in handschetsen en 
voor het feit dat hij de laatste 
planktekenaar was. Met dat 
laatste zou hij trouwens nog goed 
geld kunnen verdienen op 
braderieën en jaarmarkten naast 
de klompenmaker en de tingieter 
en de mandenmaker, etc. 
Het spreekt vanzelf dat ook ik 

Martin zeer dankbaar ben voor 25 jaar samenwerking bij 
Gusto. 
Ik wil hier echter ook een nog mooiere kant van Martin 
belichten, namelijk zijn vakmanschap als bierkenner. 
Weinig mensen zullen de naam West Vleteren kennen; ik 
had er nog nooit van gehoord, maar Martin legde mij uit 
dat in dit Vlaamse gehucht een Trappistenklooster staat 
waar al eeuwenlang het absoluut lekkerste Trappistenbier 
gebrouwen wordt. Hij bracht zelfs de volgende dag een 
flesje van dit Godennat mee om zijn bewering te bewijzen! 
Naast de herinnering aan de prettige samenwerking is 
deze kennis me tot op de dag van vandaag bijgebleven. 
Martin, bedankt! 

Met vriendelijke groet,  
Wim Schoonmade 
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 “Een levende legende, onze Eigen Einstein” 
 
Hij kent alle relevante details uit het hoofd 
en ook veel minder relevante details. Stel 
hem een vraag over een spantafstand van 
een schip dat 30 jaar geleden heeft 
ontworpen, en wat blijkt? Hij weet het 
antwoord uit zijn hoofd en 10 minuten later 
sta je nog met hem te praten over de 
uitslag van een tennisbal (heb je dat wel 
eens getekend?) of over dakkapellen of 
schuifpuien of booreilanden enz.    
 
Ik vind het klasse dat je voor je 50-jarig jublieum geld 
ophaalt voor het goede doel.  
 
Ik hoop dat het een groot succes wordt.  
 

Mark ter Heegde 

             

Uit mijn geheugen citeer ik een stukje 
gezamenlijke Gusto geschiedenis. 
Een andere tijd waarin lang 
doorwerken niet populair was. Alle 
gelijkenis met bestaande personen en 
gebeurtenissen berust natuurlijk op 
louter toeval. 
 
Bij de invoering van de VUT en het 

voortijdig vertrek van alle kennis en ervaring van Gusto, 
werden wij beide tot Baas gebombardeerd. Een hele 
nieuwe ervaring. Jij werd baas van de tekenkamer 
scheepsbouw. Een tekenkamer is een kamer vol teken 
wist je te vertellen. Met fris enthousiasme en niet 
gehinderd door biologische kennis van deze populatie 
zetten wij de zaak op de tocht waardoor velen een fikse 
verkoudheid opliepen.  
Wat deden we? Alles werd digitaal. Na experimenten met 
dubbeloog schermen van Intergraph (In het graf, en op een 
been kon je niet lopen) werden enkelschermige PC‟s 
aangeschaft met Microstation. De optie AutoCad 
sneuvelde snel omdat de adviseur van dit product in een 
Rolls Royce kwam voorrijden. 
Maar wij waren ons tweede oog kwijt en daarmee de 
bliksemsnelle controle op de voortgang op de voorheen zo 
overzichtelijke tekentafels. Wat nu? Goede raad was duur 
en de tekenkamer begon te muiten. 
 
Zoals de stoomvaartuigen toch nog zeil voerden, je weet 
maar nooit wanneer de kolen op zijn, zo kochten wij een 
peperdure plotter en voerden weer papier in. Op een grote 
tafel naast de PC werden de meest recente plots getoond 
van de tekeningen in wording. Wij konden weer naar als 
vanouds langs het papier wandelen en de voortgang in 
ogenschouw nemen. Van der Schouw zogezegd, en dat 
pikten de collega‟s nog wel, maar dat jij er ook nog op 
krabbelde ging sommigen te ver. 
 
Later kwamen we er achter dat we moesten 
standaardiseren. Uiterst saaie bezigheden, maar jij had de 
zaak al lang onder controle met grappen en humor. En zo 
werd het werk weer leuk. 
 
Martin ik wens je een hele fijne toekomst. Rustig en saai 
zal het niet worden want dat zit niet in je genen. 
 

Lang zal die leven! 
Rob 

Martin, I bet if someone had told you 50 years ago, that 
one day you‟d be riding a bike with two wheels side by side 
…You would not have believed them…  
However it does look like you need to update your satellite 
navigator a tiny bit… 

 

It‟s been a pleasure working with… and learning from you 
over the past years… You are the only person I know to 
have worked at the same company for 50 Years... 
Well done… and very best wishes for the future…  
 
Martin doesn‟t only design ships… He designed and built 
this splendid Rocking Vessel a while ago… It‟s capable of 
doing 22 Knots with the Grandson on board…! 

 

Bob 
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Hartelijk gefeliciteerd met dit 50 jarig 
jubileum en dat het een dag mag zijn 
waar je met genoegen op terug kan 
kijken. 

Je was een fijne collega die altijd voor 
iedereen klaar stond ook buiten het 
werk. Terwijl je zelf ook genoeg zorgen 
had in je gezin. 
 

Ook de tijd die we samen hebben gewerkt aan diverse 
projecten. Bedankt voor de goede verstandhouding bij die 
samenwerking. 
 
Martin wat je in de toekomst ook gaat ondernemen veel 
succes toegewenst en een goedaangename tijd met allen 
die je dierbaar zijn. 
 

Jaap de Man. 

             

Als je dit leest ben ik op vakantie in het 
“Bourgondisch” Italië, ten zuiden van 
Verona, naast Umbrie.  Wij hadden deze 
reis al langer van tevoren gepland, 
waardoor ik niet aanwezig kan zijn bij de 
absoluut geweldige “knal”festiviteit(en) 
speciaal voor jou.  Festiviteiten voor jou 
georganiseerd door collega‟s die jou een 
enorm warm hart toedragen. Dit is 
bijzonder , speciaal en fantastisch!  Een thans nog 
bestaand unicum , is dat jij 50 jaar !!!!! bij Gusto werkt en 
dat jij het geluk en de gezondheid hebt, dit te kunnen 
vieren. Maatschappelijk ook uniek, omdat ik verwacht dat 
niet veel mensen dit meer zullen vieren in Nederland in de 
toekomst. Vanuit de OR heb ik jou leren kennen als een 
betrouwbare  icoon in het vertegenwoordigen van de 
achterban. Loyaal , betrouwbaar en redelijk  heb jij menig 
punt naar voren gebracht en je hier ook sterk voor 
gemaakt. Ik herinner me ook jouw zwarte slippers en 
geitensokken . 
 
Alhoewel ik ontdekt heb …… dat jij absoluut geen geiten 
wollen sokkenfiguur bent! 
 
Veel plezier met de viering van jouw jubileum! En ik loop 
na deze feestelijkheden bij je aan om je persoonlijk te 
feliciteren en jouw vrouw en verder gezinsleven natuurlijk 
ook indirect te bedanken voor alle inzet en ondersteuning 
voor/ van jou in onze Toko. 

Roel Jaspers 

             

“Roosters op lensputten” zal voor mij altijd een 
gevleugelde kreet blijven als beschrijving van detailed 
design … 

 

Nils van Nood 

Een hengel-uitje op zee in 1975 (34 jaar geleden). 
Toen had hij nog veel (lang) haar en een grote snor. 
Zo te zien aan zijn gebaar regelde hij toen al alles! 
 

 
 

HGR, Jacques van der Torren 

             

Ik ken je al vanaf mei 1992. Als onervaren kerel van 23 
jaar, net uit militaire dienst en 4 maanden werkervaring bij 
een ander engineeringbedrijf op zak begonnen bij IHC 
Gusto Engineering BV.  
Je was altijd al aanwezig, zowel letterlijk als figuurlijk. 40 
Uren werken per week was nooit genoeg, elke avond 
minimaal tot 19:30h doorgaan was heel normaal voor jou. 
Je had in de beginjaren ook de gewoonte om als ik om 
17:00h naar huis wilde, je om 16:55h even langs kwam om 
te kijken wat ik die dag gedaan had en er dan een uur of 
langer naast te blijven zitten. Ook bemoeide je je met alles. 
Alle tekeningen werden door jou gecheckt, en je vond 
natuurlijk altijd wat. 
 
Door je ervaring waren vaak 2 woorden van de klant 
genoeg om te weten wat ze op de tekening wilde hebben. 
Helaas dacht je er voor ons vaak hetzelfde over waardoor 
er niet op tekening kwam wat jij in je gedachten had. 
 
In 1992 was de tekenzaal verdeeld in een gedeelte 
tekenborden en een aantal CAD-stations. 
De overgang van bord naar CAD was een moeilijke tijd 
voor jou met nogal wat stress. De tekeningen duurde te 
lang en waren niet goed genoeg. Vroeger ging alles sneller 
en beter. Maar tegenwoordig kun je zelf ook al redelijk 
overweg met Acad. Dat had je zelf 15 jaar geleden ook niet 
verwacht.  
 
Je was heel bepalend voor de afdeling, iedereen wist je te 
vinden voor raad en advies. Je goede geheugen 
verbaasde iedereen keer op keer. Hebben we het over een 
oud project van 20-30 jaar geleden, dan weet jij vaak het 
ordernummer met nog wat feitjes te noemen. 
Je kon ook nooit wat weggooien heb ik gezien. De 
verhuizing naar het nieuwe gebouw was een nachtmerrie 
voor je. In het oude gebouw had je een paar kasten in 
gebruik voor je spullen, maar dat was nog niet genoeg 
want je had zelfs bij andere collega‟s nog kastruimte 
ingepikt om je archief uit te breiden. Voor de verhuizing zijn 
er toen heel wat rolcontainers met je archief als oud papier 
afgevoerd. 
Je bureau is door de jaren heen niet echt veranderd, altijd 
een grote chaos. Stapels tekeningen, rapporten, schetsen 
en andere rommel. Clean desk policy gold blijkbaar niet 
voor jou.  
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Dan vergeet ik haast nog die tassen met spullen onder je 
bureau, volgens mij staan er tassen bij die je al meer dan 
10 jaar hebt en er al vanaf de verhuizing staan. 
 
Je hebt ook iets met auto‟s, we hebben nog wel eens op 
de parkeerplaats staan sleutelen. Thuis heb je nog een 
Alfa Spider onder een deken staan. Zonde dat je er nooit 
mee gaat rijden. Als je zin hebt om een keer een toerritje te 
rijden dan bel je maar. Je hebt nu toch tijd over, dan kun je 
wel een leuke toerrit bij jou in de omgeving uitzetten. 
Misschien kunnen we iets combineren met de Alfaclub en 
Corvetteclub. 
 
Je specialiteit was toch wel je dakkapellen, er zijn hier heel 
wat tekeningen en bouwaanvragen voorbij gekomen de 
afgelopen jaren. De hele omgeving staat vol met 
dakkapellen van jou. Ook voor een CV-ketel of dakraam 
draaide je je hand niet om. 
 
We hebben 17,5 jaar samengewerkt, de eerste jaren heb 
je me onder je hoede genomen en me van alles over 
scheepsbouwconstructies geleerd. Alle jaren was je een 
aanspreekpunt waar ik met vragen en problemen terecht 
kon. Ik denk als je weg gaat, dan raakt Gusto een markant 
persoon kwijt.  
Niemand kon zo snel en goed even een schetsje 3D ter 
verduidelijking maken als jij. Ik herinner me nog een geval 
dat onze artist‟s impression tekenaar Schook een schetsje 
ter verduidelijking nodig had. En dat jij toen een prachtige 
opengewerkte tekening voor hem had gemaakt met alles 
er op en eraan die Schook zo over kon nemen. 
 
Als je straks met pensioen bent zal ik toch wel bepaalde 
dingen van je gaan missen nl. het praatje over voetbal na 
het weekend of interlands, auto en klusverhalen, etc.  En 
natuurlijk het aanspreekpunt met vragen over het werk. 
Ik kan nog wel een uur doorgaan maar wil het toch maar 
afronden. 

 

Martin ik zal je missen op de afdeling, en wens je een 
welverdiend goed en lang pensioen. 
 

Groeten, Wilfred. 

             

Proficiat met je jubileum bij Gusto.  
50 Jaar van de geschiedenis van deze Toko meemaken en 
meebepalen is een groot voorrecht en een unicum.  
 
In die periode ben je tot grote hoogte geklommen en mocht 
je daarom ook als "Goed Heiligman" voor de Gusto 
Engineering-kinderen optreden. Ik herinner me vele 
geheimen van mijn kinderen voor jou te hebben bloot 
gelegd, zodat daarna iedereen wist waarom zij een oude 
fiets kregen..  
 

Dan zal nu de tijd toch wel zijn aangebroken om met 
'emeritaat' te gaan en je over te geven aan 'la dolce far 
niente', samen met je gezin.  
Geniet ervan, ik kan het van harte aan bevelen. (je kunt 
me altijd bellen) 

 
Wim Vossen 

             

Congratulations on your 50th anniversary. It is really 
unique. There are very few people at Gusto which are able 
to do that. Great! And still in good health.  
Keep up the pleasure of working. Good luck in good 
health.  
 

Janet de Bruijn-Nobel 

 

PS: thanks for the nice Sinterklaas party, talk, pictures, 
gifts. You were great. 

             

Denkend aan Martin 
zie ik kunde en kennis 
kwiek door oneindig 
offshoreland gaan, 

veelheid ondenkbaar 
gedurfde ontwerpen 
als hooge pluimen 

van de werven af gaan; ..... 
 
Helaas, Marsman kon beter dichten dan ik en ik zal de 
techneuten taal van Gusto (“de Gusto”) moeten hanteren. 
Maar toch... 
 
Denkend aan Martin; is het eerste waar ik aan denk, zijn 
vakkennis en vooral zijn vermogen om snel en precies een 
gedetailleerde oplossing voor een probleem te 
presenteren. Of het nou gaat om een te grote thrusters in 
een te kleine moonpool of een sterkteschot op een plek 
waar geen ruimte is, het probleem wordt opgelost.  
Dat het gebeurde onder enorme tijdsdruk of andere druk 
van een ongeduldige klant, was altijd schering en inslag. 
Daarbij kwam het meermalen voor dat een pakket 
tekeningen die vóór het eind van de week waren 
toegezegd, op maandag nog alleen vrijwel blanco vellen 
papier lieten zien. 
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Schelden, tieren en slijmen gedurende de week bracht hier 
weinig verandering in. Maar op vrijdag –tijdens het 
bedenken van excuses aan de klant, kwam Martin met een 
nauwelijks verborgen grijns én een stapel tekeningen.  
 
Dat er tijdens het klaarmaken van de verzending nog enige 
correctievellen opdoken, mocht de pret niet drukken. 
Naar buiten toe was hij in het project vaak het gezicht van 
Gusto. Uiteraard door zijn vakkennis –er werd regelmatig 
aan hem getrokken- maar vooral ook om z‟n niet aflatende 
inzet. Tekenend was tijdens de boorschepen-tijd voor 
Global Marine dat de klant (Mark Dreith) zei: “You can call 
Gusto day and night, Martin will pick-up and give an 
answer that has value”. 
 
Minstens zo markant was het Draugen FLP project, waar 
SBM het afmeerdeel voor z‟n rekening nam. Een 
onervaren projectleider vroeg aan Marc Lemoel of een 
bepaalde component in de kettingzekering niet overbodig 
was. Dit veroorzaakte consternatie want binnen SBM was 
er niemand (zelfs Daniel Forest Dodelin niet) die een 
antwoord had op zo‟n vraag maar ook niet de 
verantwoording wilde nemen om het betreffende deel weg 
te laten en zo geld te besparen. Gelukkig was er Martin, 
die (ook dankzij zijn ervaring met de eerste Gusto boeien) 
wist dat het onderdeel essentieel was om tijdens het 
voorspannen te voorkomen dat de boel uit elkaar sprong.  
 
Naast zijn vakkennis valt springt er ook uit zijn positieve 
uitstraling, gecombineerd met gevoel voor humor en 
practical joke. 
Dit was en is een constante factor, maar een voorbeeld is 
snel gevonden. Tijdens het Anasuria project deden we een 
deelproject om de onhaalbaarheid van hergebruik van de 
Fulmar FSU aan te tonen. Toen was er nog geen eigen 
processkennis en assisteerde Protech. Een van hun 
vertegenwoordigers had de vervelende eigenschap om –
ook in gesprekken met Shell- openlijke onze aanpak te 
bekritiseren en op die manier het project te bemoeilijken. 
Tijdens een presentatie van onze projectleider bleef de 
betreffende Belg ondermijnende kritiek uiten. In de loop 
van een Engelse presentatie kwam er weer een gevaarlijke 
opmerking van de Belg en onze PL zei in een snelle, 
Nederlandse tussenzin “Martin, geef die man een schop”. 
Martin haalde kalm maar doeltreffend uit en tot onze 
opluchting bleek de stoorzender hierna snel vertrokken. 
 
Ik kan er uiteraard ook niet omheen dat Martin er altijd trots 
op is dat hij een echte scheepsbouwer is.  
Bij Gusto is dat een vruchtbare voedingsbodem omdat 
vrijwel alle scheepsbouwers van Nederland daar werken of 
gewerkt hebben. 
Mede door Martin is van snobisme echter nooit sprake 
geweest, wat uit het vorige voorval mag blijken.  
Tijdens een borrel kwam er een blad met oude jenever 
tevoorschijn waarbij iemand zei ;”alleen voor echte 
scheepsbouwers”. Martin begreep 
dat zoiets te ver ging en 
neutraliseerde het pedante gedoe 
door te zeggen  
 
“Daar ben jij er natuurlijk ook een 
van, Willem”.  
 
Martin het ga je goed en ik wens 
jou en je familie nog heel veel 
gelukkige en gezonde jaren!! 
 

Willem van Haaren 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

Martin is een Gustoriaan en scheepsbouwer “in hart en 
nieren” en is op bijzondere jonge leeftijd bij de Gusto van 
start gegaan. Als leerling tekenaar is hij officieel op 1 
september 1959 begonnen op het Shell hefeiland project 
“Seashell”, dat werd het eerste Europese hefeiland, 
ontworpen / bedacht door Ing. Splinter. Allerlei 
berekeningen, zoals gewichtsberekeningen, werden toen 
nog met de mechanische rekenmachines en rekenliniaal 
uitgevoerd. Zo, wist Martin te vertellen, was er een 
slingerapparaat met slinger als “enter-knop”. 
Als jong bediende op de tekenkamer mocht hij allerlei 
kusjes opknappen. Het echte scheepsbouwvak heeft hij 
daar geleerd. Ook heeft hij nog de nodige 
avondschooluren in het opleidingstraject zitten. 
 
Martin is nog altijd het kleurrijke persoon dat hij altijd 
geweest is. Hij grijpt wel terug naar het verleden, maar 
heeft nog zeker een jeugdige dynamiek en kan met 
enthousiasme over de oude Gusto” en het 
scheepsbouwvak vertellen.  
 
Hij is dan ook zelf de beste anekdoteverteller wanneer het 
aankomt op verhalen vanuit dat grijze en minder grijze 
verleden van de Gusto, met al die verschillende mensen 
die daar gewerkt hebben in de afgelopen 50 jaar. 
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Onlangs is hij nog geïnterviewd in verband met het dit jaar 
gelijktijdig 50-jarig bestaan van SBM, de organisatie die 
voortvloeide uit de werf Gusto. 
 
Martin is de zoon van een toen bekende pianist en 
pianostemmer in het Schiedamse. Martin is getrouwd met 
Joke en woonde eerst in een huurwoning van Gusto in 
Schiedam. Later verhuisde hij naar Dordrecht en daarna 
naar Roosendaal. Martin heeft 2 zoons, Marcel en Dennis. 
Marcel is fysiotherapeut in Kreuzingen – Zwitserland, is 
getrouwd en zij hebben kinderen. Voor Dennis hebben 
Martin en Joke veel moeten doen, vanwege zijn handicap. 
Dennis woont zelfstandig in Bergen op Zoom en is 
veelvoudig Olympisch / Europees kampioen rolstoelracing 
(Birmingham, Atlanta 1996, Sidney 2000). 
 
Martin heeft veel plezier gehad aan zijn uitzendingen. Met 
name de uitzending naar Brazilië medio 1982-1983 zijn 
hem naar het hart gegrepen. Daar werkte hij samen met 
bekende oud-collega‟s van mij en werd door hen bijzonder 
gerespecteerd vanwege zijn kennis, inzet en 
enthousiasme. Bij de Aramco project manager - Dale 
Grant - kon hij niet stuk; die vond hem geweldig. 
 
Martin kon snel een velerlei van technische oplossingen 
schetsmatig op een heldere wijze duidelijk maken. Van die 
Braziliaanse periode van de Aramco jack-ups heeft hij een 
prachtig fotoboek samengesteld met een duidelijk 
technisch relaas van de bouw daar bij Verolme-Brasil. 
 
Graag spreekt Martin daarom nog regelmatig Portugees. 
Deze taal heeft hij daar goed onder de knie gekregen, dat 
ook tot een prestatie mag worden gerekend. 
Ondanks dat Martin daar in Brazilië problemen had 
gekregen met zijn linker been, wist een oud collega te 
vertellen dat hij nog met man en macht een taxi aanduwde, 
die niet wilde starten toen zij in een ongure buitenwijk van 
Rio waren beland.  
 
Eind 1999 speelde Martin‟s been behoorlijk op en moest hij 
regelmatig naar Maastricht voor behandeling door een 
aderspecialist. Het jaar daarop is hij in het Fanciscus 
Ziekenhuis in Rotterdam aan het been geopereerd. Helaas 
heeft hij last van het been gehouden. Ondanks dit alles is 
Martin actief gebleven en bleef werken in zijn offshore-
wereld en liet hij zich “niet van de been brengen”. 

 

Hij tenniste zo lang het kon met zijn vrienden in 
Roosendaal en tekende voor hen menig dakkapel. Martin 
verbouwde zijn huis dat geschikt moest zijn voor bewoning 
beneden door zijn jongste zoon. 
Thuis was hij dus ook altijd actief. Stilzitten heeft er nooit 
ingezeten... Ook de caravan en de hobby een MG 
sportauto op te knappen houden hem nog altijd bezig. 
Eerder dit jaar is Martin geopereerd aan z‟n linkerhand 
i.v.m. een carpaal tunnel syndroom.  

Het ziet ernaar uit dat dit goed gelukt is. Hopelijk gaat dit 
de goede kant op en kan hij in goede gezondheid straks 
zijn pensioen tegemoet zien. 
 
Martin was veelal laat nog op kantoor te zien. Hij leek 
onvermoeibaar en heeft zich altijd enorm voor de zaak 
ingespannen. Het is dan ook niet gek dat, na 50 jaar, zo‟n 
jubileum wordt gevierd. Er zullen geen andere Gustorianen 
zijn voorbeeld meer kunnen volgen. 50 jaar Gustoriaan is 
niet niks.... 
 
Misschien zal hij nog enige tijd als vraagbaak willen 
dienen; hij is tenslotte een van de weinigen die de project 
nummers uit het hoofd weet op te noemen. Ook de 
originele scheepsnamen van gebouwde FPSOs kan hij je 
zó vertellen. Martin heeft een enorm goed Gusto-
geheugen. De Gusto zal hem best gaan missen. 
Martin en Joke zijn gek op hun kleinkinderen. Die zien ze 
veel te weinig en krijgen daar straks wat meer tijd voor. 
Voor hun oudste kleinkind bouwde hij een houten Harley. 
Wellicht heeft hij voor zichzelf ook nog een Harley-project 
op het oog....  

 

Ik wens hem in ieder geval een fantastisch goede 
pensioentijd toe. 

Hans Akerboom 

             

Ook iets schrijven voor Martin van der Schouw, 
Toen dacht ik, o jee hoe doe ik dat nou. 
Ik werk natuurlijk nog geen 50 jaar bij Gusto, 
Dit is door niemand te evenaren zo, 
Sinds 6 jaar hoor ik ook bij de ploeg, 
Met nog enkele jaren voor de boeg, 
Heb gezien Martin staat voor iedereen paraat, 
En doet zeker niemand kwaad. 
Als Sint al in de VUT, 
Maar voor Gusto nog steeds veel fut. 

 

Ria Schuurbiers 



 

THE GUSTO TIMES  - 14 

 

Gekomen als een kleine man met een 
kleine snor en toendertijd “Oudere” 
mannen van hun teken en reken werk 
gehouden met vragen en grappen,  
Vertrokken als een grote man met een 
grote snor en nu de “Jongere” mannen 
(en vrouwen?) van hun teken en reken 
werk gehouden alleen maar met 
grappen.  

 
(voor de vragen komen ze tegenwoordig naar jou). 
 
De tijd vliegt maar tussen het komen en gaan had je altijd 
een positieve inbreng, behalve gedurende het begin toen 
we nog “getraind” moesten worden zoals de oudere garde 
dat noemde.  
 
Toen gingen we nog weleens verkeerd zoals: 

 het uitbuiten van het “technisch” weer 

 het gooien van appels (of waren het peren?) door de 
tekenkamer 

 en nog vele andere grappen en grollen. 

 

Hierbij wens ik je een voorspoedige toekomst voor jou en 
de familie. 

Leen Poldervaart 

             

Herinneringen aan Martin 

 
Aangezien ik slechts een fractie (20%) van 
Martin‟s diensttijd bij Gusto heb 
meegemaakt, weet ik natuurlijk niet of ik 
wel een representatieve indruk van hem 
heb. Maar aan de andere kant denk ik dat 
Martin in die 50 jaar helemaal niets is 
veranderd.  
Ik vond Martin de ideale collega. In hoge 
mate vakbekwaam, had altijd tijd voor je 
ook na de officiële werktijden en was steeds in voor een 
geintje. Eén gebeurtenis is mij altijd bij gebleven. Tijdens 
een gecompliceerde ombouw van de oude pijpenlegger 
Apache, had Martin een aantal van zijn bekende 3D 
ontwerpschetsen gemaakt voor de inbouw van extra 
thrusters. Deze moesten via een gat in de scheepshuid en 
een aantal compartimenten naar de inbouwplek worden 
gebracht. Daarbij werden een aantal capriolen uitgevoerd 
zoals haakse bochten, dubbele schroeven en loopings.  
 

Volgens contract had Gusto natuurlijk ook de benodigde 
CAD tekeningen geleverd. Later hoorde ik van Phil 
Thomas, onze contactpersoon bij de klant, dat er op de 
werf meer naar Martin‟s 3D schetsen was gekeken dan 
naar de officiële tekeningen. 
 
Martin het ga je goed. 

Adri Brevet 

             

Martin, het is altijd plezierig 
samenwerken met je. Altijd in voor 
een geintje en leuke anekdotes met 
een serieuze ondertoon voor het 
werk. 
Ik hoop dit nog een tijdje te kunnen 
meemaken. 
Verder wens ik je nog een gezonde 
en plezierige toekomst voor jou en je 

familie. 

Chris Hoogendoorn 

             

Beste Martin. 
 
Gefeliciteerd met de 
jubileum!! 
Het is ongelofelijk dat je 50 jr 
bij de Gusto heeft gewerkt!!  
Echt een voorbeeld voor 
iedereen! 
Hier wat woorden over je zelf: 

Mooi kerel - wij hebben allen de foto gezien van toen je 

op avontuur was, werkend in Brasil 

Altijd tijd voor een vraag of handje geven als iemand het 

nodig heeft 
Rustig - tenminste ik heb je nooit boos gezien 

Trots - op je gezin en op je werk 

Interesseerd en vakkundig 

Nooit te missen op een borrel! 
 

Vriendelijk en sociaal  - vol verhalen van verlopen tijden 

bij de Gusto verf 

De beste nep-Sint!! 
 

Sporty - samen op afdelingsuitjes hebben wij van alles 

gedaan: paardrijden, vliegeren, softbal, etc. 
Creatief en enthousiast - zie bij voorbeeld het houten 

model van motorfiets met liefde gemaakt voor je eerste 
kleinkind! 

Humor heb je ook! 
Ontwikkelaar van veel schepen 

Uitzonderlijk! 
Was ik maar bij op je feest... Ik mis 

je en de rest van de Gustorians! 
Het was heel leuk en spannend met 
de jullie zijn! 
 
Proost en dikke knuffels helemaal uit Noorwegen  

van Gry Hunstad 
Groeten en felicitaties ook van Thomas en Gordon 
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Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met je 50-jarig 
jubileum. Een gebeurtenis 
die waarschijnlijk voor het 
eerst en voor het laatst 
gevierd wordt bij de Gusto! 
 
Hiernaast een foto van ons 
samen in 1984. Dat was 
mijn eerste 
Sinterklaasfeest bij de 
Gusto en ook mijn eerste 
kennismaking met jou.  
 
We hebben in de jaren 
erna nog een paar Sinterklaasfeesten gevierd en hebben 
daar altijd veel lol gehad. Vooral de voorbereidingen waren 
lachen.  
We zijn er allebei een tijdje tussenuit geweest (het 
Sinterklaasgebeuren bedoel ik), maar de foto hieronder is 
nog niet zo lang geleden.  

Een hele leuke 
periode vind ik 
zelf de tijd met 
Otje. We 
hebben toen 
echt veel 
plezier 
gemaakt. Als 
jullie bij elkaar 
waren was dat 
al van verre te 
horen aan het 
gelach.  

 

Ik kan me herinneren dat jij altijd een of ander verhaal te 
vertellen had en ik (nogal naïef) vaak niet doorhad dat je 
zomaar iets uit je duim zoog. Ik geloofde vaak wat je 
vertelde en daar hadden jullie dan weer het grootste 
plezier om. Er werd hard gewerkt, maar er was altijd tijd 
voor een praatje en een lolletje en daarbij : jij was en bent 
natuurlijk ook nog eens heel attent naar ons “meisjes”. Ook 
al ben ik nu ver over de 50, je blijft altijd complimentjes 
maken en we hadden laatst zelfs een date! We zijn samen 
naar het jubileum van Bertus gegaan om met alle andere 
oudjes een heel gezellige middag te hebben.  

 

Martin, voor mij ben je een super collega, altijd vriendelijk 
vragen als er iets gedaan moet worden, altijd een 
complimentje, altijd gezellig. Ik hoop van harte dat wij nog 
een tijdje plezier met elkaar zullen hebben, en als je echt 
met pensioen gaat wens ik je een hele fijne tijd toe met de 
hele familie, lekker kamperen in Zwitserland en genieten 
van je vrije tijd. 

Veel groetjes, Marria Peulen 

             

'He Mart, ben je druk?' 
'Mwah gaat wel...' 
'Ik heb nog een paar mooie plaatjes voor je, stuur ze gelijk 
effe op, komt ie.' 
'Prachtig zeg, die rondingen, en wat een lijnen, zo maken 
ze ze niet meer...waar zijn die te vinden?' 
'Hier vlakbij in Vlaardingen, zullen we ze even van dichtbij 
gaan bekijken tijdens de lunch?' 
'Ja, da's goed, ik geef wel even door dat we d'r niet zijn: 
Karen....wij zijn effe naar de garage, met een uurtje terug!' 

 

Michiel Posthumus 

             

Martin works at Gusto for 50 years…and I‟m sure you think 
you know everything about his journey by now. Well, I 
regret to inform you‟re WRONG. Quoting one of Martin‟s 
favorite sentences: “aahhhh!..You know nothing!!!!” 
 
Between us, come on! Be real. 50 years engineering at 
Gusto!? Impossible. 
It was necessary for a portuguese guy to cross a few 
borders and ask the right questions to the right people. 
Shame on you. Nevertheless, I‟ve decided to share some 
of my findings with you. ENJOY! 
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Now seriously; Some people brag about working in the 
coolest building in the city, with the best view, etc….and 
you think: they„re lucky. Again you‟re wrong. 
I‟m the lucky guy. I‟ve the honor to sit in front of Martin 
(somebody please tell him that working only 3 days/week 
is not acceptable), have direct access to his archive (The 
Museum) and still, when I get bored, I look to my right, and 
there‟s the latest edition of the hooters calendar personally 
signed by each one of those university young ladies. 

 

In conclusion, I‟m the lucky guy. Thanks to you Martin and 
I really hope you can continue for another 50 years, at 
least! There‟s still a lot to share with the rest of us. 
 
I know you have the required energy and will, but in case 
you wake up one day and decide to say “enough”, here‟s a 
thought:  
 
Think again! Are you really convinced Joke is gonna let 
you hang a “painting” like the hooters calendar @ home!? 
Not even in the garage, my dear friend. In your dreams!  
 
So get your ass in the car and head to the office.  

 

A mug of koffie met melk will be ready for you to drink 
while we discuss the new calendar month of the year 2059 
and the latest drillship designs. 

Cheers! 
Your friend, Tiago Corvo 

             

Lieve Martin, 
 
Ondertussen „kennen‟ we elkaar al bijna 19 jaar en hebben 
we veel leuke momenten meegemaakt. (teveel om op te 
noemen). 

Zoals al eerder door Hannie aangehaald, de vrijdagmiddag 
sessies in de Gusto kelder (lees: tekeningen afdrukken op 
een oud repro apparaat met amoniak dampen, vaak met 
Wilfred). Jij zorgde ervoor dat alles met een lach gedaan 
werd (ondanks de geur!) 
 
Je had altijd wel een „sterk‟ verhaal om ons (Otje, mij en 
later ook Marria en Linda H.) te vermaken en aan het 
lachen te krijgen.(succes gegarandeerd!) 

 
(uit de oude doos) 

 
Bv. Een fanfare/drumband die onder een flatgebouw 
doorloopt waarbij de voorste man zijn stok omhoog gooit 
en hem aan de andere kant weer opvangt (ja ja…..) 

Natuurlijk heb je ondertusen 50 
jaar verhalen en project 
gebeurtenissen verzameld, maar 
het enthousiasme waarmee 
Martin vertelt is niet te evenaren. 
 
Ook na werktijd is Martin altijd 
bereidt te helpen en zo kan het 
gebeuren dat op het 
parkeerterrein van de 
‟s-Gravelandseweg een trekhaak 
gemonteerd wordt. Hiervoor wordt 

als vergoeding een lekker kratje Belgisch bier gegeven (hij 
zal er namelijk nooit iets voor vragen). Er zijn volgens mij 
ook een heleboel „vd Schouw Dakkapellen‟ geplaatst. 
 
Typisch Martin; verwaaid in de lift stappen, je zakkammetje 
pakken en zonder spiegel je haardos fatsoeneren. 
Typisch Martin; je weer laten strikken voor Sinterklaas 
 
Martin is altijd 
vrolijk, in voor een 
babbeltje en een 
dansje, persoonlijk 
geinteresseerd en 
een vraagbaak. 
 
Ik zal je zeker 
missen, je warige 
kapsel, chaotische 
indruk, en je 
complimentjes . 
 
Geniet van je 
pensioen samen met 
Joke, je kinderen en 
natuurlijk de kleinkinderen. 
 
We zien en spreken elkaar zeker nog tijdens de “oud 
collega etentjes” met Bram, Edwin, soms Sander en de 
dames. 

Esmee Kalkhoven 

            

Martin met mijn zoon Thijs 
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Met Martin op stap in Rio! 

Com Martin no palco no Rio! 

Han Tiebout  

Een enerverende ervaring had ik met Martin in maart 2007 
alwaar we samen met Sjoerd Hendriks de IADC 
Deepwater Drilling conferentie bijwoonden.  
Sjoerd had daar een presentatie gegeven van ons 
PRD12,000 boorschip. Martin had hem daar moreel bij 
ondersteund.  
 
Na afloop van de conferentie nam Martin ons mee naar 
“bepaalde gebieden” in Copacabana waar hij destijds  
 (we hebben het dan over de eerste helft jaren „80) voor 
het Saudi Aramco project op kantoor gezeten had. Dit 
project betrof de bouw van een 4-tal zelfvarende jack-ups 
die ingezet werden voor onderhoudswerkzaamheden aan 
olieplatforms van Saudi Aramco in de Perzische Golf. 
Gusto Engineering had het basis ontwerp gemaakt in 
Schiedam. De bouwwerf was Verolme do Brasil in Angra 
dos Reis en deze firma moest ook alle bouwtekeningen 
maken. Martin was een van de liaison engineers tussen 
Gusto en de werf en werd voor een langere periode 
uitgezonden naar Brazilië. 

Arabiyah 1, - 2, -3 

A.R.B. - 2 

Goedgemutst gingen we met Martin de Copacabana op. 
Eerst maar even de benen strekken na een hele dag stil 
zitten in een conferentiezaal. Daarna gingen we natuurlijk 
uit eten. Niet naar zo iets ordinairs als Porcao maar naar 
iets veel authentiekers.  

 
Dit restaurant zit aan de Avenida Atlantico aan de rand van 
de Copacabana. Zoals de foto laat zien is de scheepsbouw 
nooit ver weg. De katrollen, scheepslampen en 
scheepsbellen hangen aan het plafond, de stuurwielen aan 
de muur en de dukdalven staan bij de deur. Wat de foto 
niet laat zien zijn de lieftallige zeemeerminnen die voor de 
bediening zorgen.  

 

 

Het enu bestaat natuurlijk alleen maar uit wat de zee ons 
te bieden heeft. Maar je bestelt hier niet van de kaart, je 
gaat langs het buffet. Ongelofelijk wat een verscheidenheid 
aan gerechten, daar kunnen ze in Scheveningen een 
puntje aan zuigen. Laat Martin nu ook nog weten hoe al 
die vissen en schelpdieren in het Portugees heten! Wil je 
meer weten? Neem de tour op www.marius.com.br  
 
Na een voortreffelijk maal nam Marius Degustare afscheid 
van ons met zijn lijfspreuk: 

 
 

“Nosso passado 
diz o que somos. 
Nosso presente 
mostra o que 
seremos no future”. 
 

“Ons verleden leert wie wij zijn. Dit toont 

aan wie we in de toekomst zullen zijn.” 

Heel toepasselijk wanneer we ons met nestor Martin in het 
avondleven aan de Copacabana storten. Het werd een 
voettocht van circa 2 uur door de smalle straten waarbij 
Martin ons uitgebreid kon vertellen en laten zien waar hij 
destijds woonde en werkte, zijn boodschappen deed en 
zijn dagelijkse caipirinha bestelde. 

http://www.marius.com.br/
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Vermakelijk was het dat Martin meende nog bepaalde 
mensen die we op straat tegen kwamen te herkennen van 
vroeger.  
 
En als ze sterk leken op vroegere kennissen dan bracht 
dat bij hem weer nieuwe herinneringen boven waarover hij 
ons dan uitgebreid kon vertellen. Het werd dus zeker een “ 
trip down memory lane”.   Sjoerd en ik kregen dan ook 
sterk de indruk dat we te laat geboren zijn.  
 
We hadden er bij moeten zijn toen in die jaren ‟80! 
 
Beste Martin, mocht je weer trek gekregen hebben in een 
reis naar Rio dan eerst even in de stemming komen via het 
onderstaande recept. 

De Caipirinha (van caipira, boer of plattelandsbewoner in 
het Portugees) is een Braziliaanse cocktail die bestaat uit 
limoen, cachaça, ijs en suiker. Het maakt deel uit van wat 
de Brazilianen "batidas" noemen; drankjes of cocktails 
bestaande uit fruit en cachaça. 

 Het originele recept 

Caipirinhas moeten in principe één kop per keer gemaakt 
worden aangezien het moeilijk is om uit een grote kan in 
verschillende glazen evenveel van elk ingrediënt te krijgen. 
De limoen wordt als eerste in stukjes gesneden en in de 
beker gestopt. Vervolgens doet men er één of twee grote 
theelepels bruine suiker bij, afhankelijk van de persoonlijke 
smaak. Vervolgens worden de limoenen, in de beker, 
uitgeperst zodat het limoensap zich met het suiker 
vermengt (hiervoor bestaat speciaal houten gereedschap, 
ook wel 'bastonete' of 'pilão' genoemd). Vervolgens wordt 
het ijs in blokjes (of crushed) in de beker gedaan en als 
laatste wordt 20 tot 50 milliliter cachaça toegevoegd. 

De caipirinha wordt geserveerd in lage, brede bekers 
(makkelijker mixen) met twee korte rietjes. 

Felicidades! 
Han Tiebout 

             

Petje af Martin! 

Oeps, zomaar ineens 50 jaar bij de zaak. Dat kan niet 
natuurlijk. Vijftig jaar is nooit zomaar ineens. Maar als ik je 
hoor praten over projecten van 30-40 jaar geleden, dan 
heb ik het idee dat voor jou alles nog als de dag van 
gisteren is. Dan moet die 50 jaar wel heel snel zijn gegaan. 
Ik heb alleen maar de laatste 19 jaar meegemaakt. Een 
peuleschilletje vergeleken bij die 50 van jou. Toch is er in 
die 19 jaar al veel gebeurd. 
Toen ik in 1990 bij Gusto kwam was het nog een bedrijf 
met alleen autochtone Nederlanders, ik zou haast zeggen 
autochtone Schiedammers. Ik kwam toen van SBM in 
Monaco, waar op dat moment al medewerkers van meer  
dan 30 verschillende nationaliteiten werkten.  

Toen ik arriveerde tussen de "autochtone Schiedammers", 
was dat wel even wennen. Formele omgangsvormen. 
Mensen met een ir-diploma werden nog steevast 
aangesproken met meneer. 
Wel viel het meteen op dat er op tekenkamer 
scheepsbouw iemand zat die de kunst verstond om soepel 
met iedereen om te gaan, zonder vormelijk te worden, en 
respect te tonen voor iedereen die zijn best deed, of die nu 
hoger of lager op de hiërarchische ladder stond. 
Dat, Martin, is jouw grote geheim. Zo'n fijne man om mee 
te werken.  
Eerlijkheid gebiedt natuurlijk wel te zeggen dat je in die tijd 
wel moeite had collega's, die hun werk iets gemakkelijker 
opnamen, niet al te hard te vallen. Nee, tegenover 
slordigheid was hij niet mals, die Van der Schouw van de 
negentiger jaren. Dat moet nog een gevolg zijn geweest 
van de spartaanse opvoeding die je zelf waarschijnlijk hebt 
gehad, op een werf met af en toe moeilijke tijden. 
Ja, dat zijn we ook vergeten inmiddels: die 50 jaar van jou 
zijn bij tijd en wijle ook knap spannend geweest. Werf dicht 
in 1978 (enig rekenen leert dat dat in jouw 19e jaar Gusto 
moet zijn geweest, net zo lang als ik nu bij Gusto ben). En 
dan Gusto Engineering nog weer een keer gehalveerd in 
1987 of daaromtrent.  
Daar heb je je goed doorheen geslagen. En ik durf te 
zeggen dat door mensen zoals jij de Gusto er ook 
doorheen is gesleept. 
 
Projecten waarin we hebben samengewerkt zijn er teveel 
om op de vingers van twee handen te tellen. Eentje wil ik 
er toch uit tillen. De MS Sunrise van Coflexip. Ik was 
projectleider van een echt scheepsbouwproject. Maar was 
eigenlijk een civiel. Dan heb je wel iemand nodig om 
overeind te blijven. Kijk en daar was dan die Martin van der 
Schouw. Ik deed blijkbaar voldoende mijn best om je steun 
te verdienen, en die kreeg ik dan ook van ganser harte. 
Uiteindelijk toen het schip af was ben ik nog naar Korea 
gereist, voordat de Sunrise de werf verliet. Toen er iemand 
van Gusto aan boord kwam, waren er natuurlijk ineens nog 
een heleboel vragen. Daarvoor had ik weer hulp van 
kantoor nodig. En, ja natuurlijk, we kennen allemaal het 
inlevingsvermogen van jou. Als je een schip hebt 
getekend, is het voor jou een werkelijkheid geworden, die 
je voor je ziet en waar je doorheen kan lopen. Er zullen wel 
meer verhalen worden gepubliceerd, nu met je jubileum, 
die uitleggen hoe jij aan de telefoon een schip voor je kan 
zien, dat je alleen van tekening kent. Die verhalen zijn niet 
overdreven. Ik maakte het zelf mee daar in Korea. Bij elke 
vraag zag je een 3D plaatje en kreeg ik een bruikbaar 
antwoord. 
 
Kortom Martin, een fijne man om mee te werken, en dan 
ook nog zo ontzettend kundig in zijn vak. Hoe moeten we 
ooit zonder je? 
Ik hoop dat die minister snel afkomt met zijn voorstellen 
om tot hoge leeftijd door te werken. 
Alle gekheid op een stokje. Als je wilt genieten van je 
pensioen is dat meer dan verdiend en terecht.  

 
Maar als je (parttime) nog een 
beetje wil blijven werken, ben ik 
er niet rouwig om. 

Martin, petje af!  Bedankt voor 
alles wat je me hebt geleerd, en 
houdt contact, door te werken, of 
gewoon af en toe langs te 
komen. 

Wim de Boom 

             

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Caipirinha.jpg
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Toen ik in 1972 bij de Gusto werf kwam werken, was ik 
nog een heel jong broekje.  Maar gelukkig liepen er 
mensen rond met heel veel ervaring.  Martin van der 
Schouw was er daar één van. En die mensen met veel 
ervaring en heel veel praktisch inzicht, wisten mijn 
theoretische kennis uit Delft op de juiste manier bij te 
sturen. Dat is iets waar ik mijn leven lang heel veel aan 
heb gehad. Als je me nu vraagt waar ik het vak heb 
geleerd, antwoord ik altijd: bij de Gusto werf; dank zij 
vooral de collega‟s en ook dank zij de praktische 
problemen op een echte werf. 
Op de foto zie je mij in die dagen. Ergens in de dubbele 
bodem van de “Viking Piper”. Kennelijk was er zo‟n 
praktisch probleem met een las. En ongetwijfeld was ik 
daar met een collega, want zelf rookte ik niet, en zeker 
geen sigaretten.  

 

De latere sigaren uit de doos van Bax (letterlijk bedoeld) 
laat ik maar even buiten beschouwing. 
En kijk eens hoe jong ik toen nog was. En dan hoor je dat 
die ervaren rot Martin ongeveer dezelfde leeftijd had als 
jijzelf. Maar ja, hij was ook heel vroeg het echte 
scheepsbouwersleven in gestapt. En dan merk je hoe 
waardevol zo iemand is. Ook voor mij. 
 
Ik ben daarom erg blij dit 50-jarig jubileum van Martin te 
mogen bijwonen. Nog steeds ben ik onder de indruk van 
zijn ervaring en graag zou ik nog heel lang van hem leren. 
Martin, dank voor alles wat ik van je geleerd heb, het ga je 
goed! 

Bart Boon 

             

Beste Martin, 
 
Je bent nu 50 jaar bij Gusto werkzaam. 
 
Zo‟n 17 jaar geleden werd ik een collega. In  eerste 
instantie op de afdeling van Eef, maar al vrij snel ging ik 
over naar NAD. Daar werd ik voor de meeste taken aan 
jou gekoppeld, voor arrangements en constructies. Die 
samenwerking verliep goed. Op den duur was een half 
woord genoeg voor een hele tekening. Jouw expertise is 
altijd makkelijk om op terug te vallen. Vooral als het om 
een oude order gaat (je weet meestal het nummertje zo op 
te noemen). In je kast is er dan ook vaak wat terug te 
vinden…. 
 
50 jaar aan de zaak en dan ook nog bijna 65! De meeste 
mensen denken dan aan stoppen. Maar nee, er wordt een 
receptie gegeven voor 50 jaar en niet voor pensionering? 
Je bent de favoriet van deze regering: 

Doorgaan tot je 67ste. Of gaan we binnenkort toch een 
afscheids receptie krijgen? Waarom 1 feest als je er ook 2 
kunt krijgen (haha). 
 
Bij deze wil ik je dan ook alleen feliciteren voor het behalen 
van de mijlpaal 50, dat andere vergeten we nog even. Nog 
altijd kom je met plezier naar je werk. Al vraag ik mij af en 
toe wel eens af of je wel echt werkt. Een gezellig praatje 
pot ben je immers niet vies van (haha). Iedereen heeft wel 
een favoriet onderwerp, waar je altijd wel een mooie 
anekdote over weet te vertellen.  

 

Die van mij zijn motoren (in het bijzonder zijspannen 
natuurlijk), verbouwen (berekeningentje voor de gemeente 
heb je zo gemaakt),  vakantie en paardrijden. 
 
Martin, nogmaals gefeliciteerd en ik hoop nog een tijdje als 
collega met je te mogen werken. 
Kan ik nog wat inspiratie opdoen, om bij het volgende feest 
dit mooie schrijven te evenaren…. 
 

Groeten, Linda Pereira  

             

Aan Martin hoef je niet te wennen, in mijn afgelopen 5 jaar 
heb ik Martin als een sociale en grappige man mogen 
leren kennen. 
 
Zijn liefde voor: 

bier 
dakkapellen bouwen 
sinterklaas spelen voor de Gusto 
en natuurlijk ook voor vrouwen 
hij is bijna in staat om auto‟s te bouwen. 
Laat de kurken nu maar snel knallen het “Harde” 
werken is gedaan dit kan je voor altijd laten vallen. 
Gooi alle remmen los geniet volop want vandaag is het 
jouw Feest met de Gusto vlag in top!! 

 

Groetjes van Kathleen Boon
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Sinds ik bij Gusto weg ben, vroeg ik me al af of Martin ooit 
met pensioen zal gaan.  
Zie hier het antwoord – VOORLOPIG NIET DUS!!!  
 
Misschien maar beter ook, want zonder Martin‟s vrolijke 
noot tijdens NAD-borrels en BBQs is het voortbestaan 
daarvan natuurlijk onzeker. 
 

Martin, ga zo door en de felicitaties van een van je vele 
oud-collega‟s.

 

Onno Peters” 

             

Van harte gefeliciteerd met jouw 50e verjaardag bij de 
Gusto! 
Ik werk inmiddels 3 ½ jaar voor Gusto; voor mij al weer 
een hele tijd, maar in vergelijking met jou “kom ik pas net 
kijken.” Op de 9e verdieping zaten we op dezelfde kamer, 
naast elkaar, maar helaas hing er toen nog geen kalender! 
Ik heb enorme waardering voor je: je bent een vrolijke 
verschijning, altijd in voor een grapje, een gezellig 
persoon, altijd in voor een feestje, en bent een wandelende 
encyclopedie wat scheepsbouw betreft. We kunnen het zo 
gek niet verzinnen (accommodaties, thruster retrieval 
systemen, dakkapellen, mooring arrangements, Portugese 
woorden of mooie dames) of jij kunt er wel een mooi 
verhaal over vertellen. Het is tevens bewonderenswaardig 
hoe jij je een weg kunt vinden in oude projecten: kasten vol 
mappen en stapels papier met potloodschetsen, 
tekeningen en verzamelde folders, alles kun jij feilloos 
vinden. Beide hebben we een voorliefde voor 
boorschepen; Pelicans, Pride Africa en Pride Angola, ze 
zijn allemaal terug te vinden op jouw computer. Voor de 
Bully heb ik vaak aan je bureau gestaan en telkens weer 
kon jij me op weg helpen (of in ieder geval een mooi 
verhaal vertellen). 

 

50 jaar is een hele tijd: levenservaringen, veranderingen 
en mooie herinneringen die je altijd met je mee zult 
dragen. 
Ik hoop dat je toch nog wat langer zult blijven, want wat 
zullen die afdelingsuitjes zijn zonder jou?  
Bedankt en ik wens je nog heel veel mooie jaren toe in 
goede gezondheid samen met Joke. 

Martijn Ooijen 
En nog enkele uitspraken: 
“vonkentrekkers” 
“goh, heeft die Wim Janse weer gebeld” 

             

Van Puntenslijper to Senior Expert Naval 
Architect en ondertussen ook nog gediplomeerd 

(Alfa) monteur ! 

 

“ Bij de „Gusto Autoclub‟ deden we indertijd een „koppie‟ 
per avond, even na het werk, dus dat Alfaatje fixen we ook 
wel even”  
 
En zo‟n kappie vervang je toch wel zelf Marco?   Eh....... 
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 >>>>  

Wacht maar ik kom wel even een „middagje‟ langs, doe ik 
„s ochtends nog even een dakkapel bij Hannie en kan ik „s 
avonds nog even een boilertje plaatsen bij Sjoerd. 
 

Marco Beenen 

             

 
 



 
 
 



Sjoerd Hendriks 


