
40JAAR BIJ 

IHCSMIT 

J. VERHAAR 

Op 16 september was het 40 
jaar geleden dat de heer J. Ver
haar als 16-jarige jongeman zijn 
intrede deed in ons bedrijf als 
jongste bediende op de teken
kamer scheepsbouw om opge
leid te worden tot scheepsteke
naar. In 1945 werd de heer Ver
haar belast met onder meer de 
verzending van tekeningen naar 
de diverse bedrijven voor de 
bouw van de tinmolens en de 
verzorging van de bestellingen 
van materialen. 
Na enige jaren werd de heer 
Verhaar ingeschakeld bij het 
maken van werkstudies en de 
werkvoorbereiding. 

Bij de huldiging in de daksalon 
van het kantoorgebouw was ook 
de burgemeester van Nieuw
Lekkerland aanwezig, die hem 
het ereteken in zilver, verbon
den aan de Orde van Oranje 
Nassau, op de revers speldde. 
De burgemeester herinnerde 
daarbij aan het feit dat de heer 
Verhaar naast zijn gewone da
gelijkse werk ook een aantal ja
ren de functie heeft bekleed van 
secretaris-penningmeester van 
de Polder "Nieuw-Lekkerland". 
Wij feliciteren de heer Verhaar 
met zijn jubileum en met de 
koninklijke onderscheiding. 

Wij wensen hem met zijn gezin 
nog heel veel gelukkige jaren 
toe. 

25JAARBIJ 

IHCSMIT 

C. G. BROUWER 

Op 16 september j.l. herdachten 
wij met onze timmerman, de 
heer C. G. Brouwer, dat hij er 
25 jaar bij ons had opzitten. Op 
29 januari 1973 was hij eigenlijk 
al zo ver. 
De heer Brouwer is namelijk 
tweemaal in dienst getreden. De 
eerste keer was dat op 5 febru
ari 1934 toen hij zijn loopbaan 
begon als krullenjongen. Onge
veer 5½ jaar later kreeg hij zin 
om als scheepstimmerman te 
gaan varen op de grote vaart, 
totdat hij op 18 november 1953 
weer voor goed aan de wal 
kwam om bij de A.V.I. mee te 
bouwen aan de mijnenvegers. 
Enige jaren later werd hij over
geplaatst naar de werf in Kin
derdijk, waar wij hem meestal 
kunnen vinden aan boord van de 
schepen. 
Wij feliciteren de heer Brouwer 
met zijn jubileum en wensen hem 
met zijn vrouw nog heel veel 
gelukkige jaren toe. 

25JAARBIJ 

IHCGUSTO 

Op 11 september 1975 vond de 
huldiging plaats van de heren 
L. Kloos, J. Mookhoek en A.
Wetsteijn, die allen 25 jaar in 
dienst waren. 

De jubilarissen werden toege
sproken door de heer Van Hou
selt, die hen het diploma van 
Handel en Nijverheid met pen
ning, het horloge en een cadeau 
onder couvert overhandigde. 
Ook de dames werden niet ver
geten. Na het officiële gedeelte 
was men nog geruime tijd bij
een om herinneringen op te ha
len over de afgelopen 25 jaar. 

L. KLOOS 

J. MOOKHOEK 
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A. WETSTEIJN 

De heer L. Kloos trad op 6 sep
tember 1950 in dienst van Gusto 
als bankwerker in de Machine
fabriek. Later ging hij over naar 
de afdeling Eindmontage. Hij 
verricht zijn werkzaamheden aan 
boord van nieuwbouw schepen 
en is gespecialiseerd in het 
monteren van stuurmachines. 

De heer J. Mookhoek kwam 
september 1950 in dienst van 
Gusto als leerling tekenaar op 
de afdeling baggerbouw. 
Hij ging naar de avond HTS in 
Rotterdam, waar hij in 1954 het 
diploma behaalde. 
De heer Mookhoek is via teke
naar/constructeur afdeling Bag
gerbouw, constructeur afdeling 
Kraanbouw en groepsleider Me
chanische delen afdeling Kraan
bouw als ontwerper en later 
hoofdontwerper bij de Ontwik
kelingsgroep terecht gekomen. 

De heer A. Wetsteijn trad 3 juli 
1950 in dienst van Gusto als 
sjouwer bij de toenmalige giete
rij. Na opheffing van deze gie
terij heeft hij vanaf 1955 op ver
schillende afdelingen gewerkt 
als corveeër. 
Thans is hij beheerder van het 
was- en kleedlokaal van de af
deling Machinefabriek. 

Op 9 oktober 1975 vond de hul
diging plaats van de heren P. 
C. Duyser en A. L. P. Evers, die
25 jaar bij IHC Gusto in 
dienst waren. De heer Van Gun
steren sprak de jubilarissen toe
en overhandigde hun het hor
loge, een couvert met inhoud en
het diploma met penning van de

P. C. DUYSER 

A. L. P. EVERS 

Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid. 

Na het officiële gedeelte was 
men nog geruime tijd gezellig 
bijeen. Ook de dames mochten 
iets ontvangen uit handen van 
de heer Van Gunsteren. 

De heer P. C. Duyser trad op 
3 oktober 1950 in dienst van 
IHC Gusto als leerling model
maker. Na vele jaren in de mo
delmakerij gewerkt te hebben, 
werd hij in 1974 aangesteld als 
assistent-magazijnmeester. In 
1974 deed hij zijn intrede bij de 
expeditie en sedert mei 1975 is 
hij medewerker van de afdeling 
Centrale Inkoop. 

De heer A. L. P. Evers begon 
zijn werkzaamheden bij IHC 
Gusto als frezer op 25 septem
ber 1950. In 1964 werd hij onder
baas van de afdeling frezerij 
1967 werd hij aangesteld als 
baas van de afdeling frezerij 
van de Machinefabriek, welke 
functie hij tot op heden vervult. 

BEMETEL-DIPLOMA'S BIJ IHC GUSTO 

In een fleurig versierde Dukdalf in Schiedam kwamen begin 
oktober de geslaagde leerlingen van de bedrijfsschool bijeen 
met ouders, verloofden, leermeesters, consulenten. Hoogtepunt 
van de feestelijke bijeenkomst was de uitreiking van de Bemetel
en V.E.V. diploma's door de heer M. van Houselt. 
Naast de felicitaties en woorden van dank beklemtoonde de heer 
Van Houselt dat eigenlijk nu pas gewerkt kan worden aan de 
echte carrière. Hij twijfelde er echter niet aan, dat alle geslaag
den met hun diploma een goede toekomst bij Gusto tegemoet 
gaan. 
Daarna kon het feest met recht beginnen! 

Bemetel-diploma's bij IHC Gusto: 

De geslaagden en leermeesters zijn v.l.n.r. staande: 
L. H. Soetinga; F. M. Brouwer; A. H. v. Bo 
Vette; C. J. v.d. Toorn; H. P. M. de Vette; H.

Zittende: A. v.d. Vlist; M. v.d. Berg; A. v.d. Spd; .1.. -
H. H. Boshoven; J. H. Korpel. 

DIPLOMA-UITREIKt 
Op 16 oktober vond bij IHC Smit de 
In zijn openingswoord heette directeur, 
velen welkom: de jongelui met hun me· 
sulenten van de Stichting Bemetel, de 
meesters en enkele leden van de ondeme� 
voor het praktijkwerkstuk lagen ver bove 
delde; voor scheepsmetaalbewerken: 
afdeling: 8,5. Bovendien hebben zeve

school na één jaar opleiding reeds me _ 
tisch gedeelte van het examen afgelegd. 
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P. C. DUYSER 

A.L.P. EVERS 

Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid. 

Na het officiële gedeelte was 
men nog geruime tijd gezellig 
bijeen. Ook de dames mochten 
iets ontvangen uit handen van 
de heer Van Gunsteren. 

De heer P. C. Duyser trad op 
3 oktober 1950 in dienst van 
IHC Gusto als leerling model
maker. Na vele jaren in de mo
delmakerij gewerkt te hebben, 
werd hij in 1974 aangesteld als 
assistent-magazijnmeester. In 
1974 deed hij zijn intrede bij de 
expeditie en sedert mei 1975 is 
hij medewerker van de afdeling 
Centrale Inkoop. 

De heer A. L. P. Evers begon 
zijn werkzaamheden bij IHC 
Gusto als frezer op 25 septem
ber 1950. In 1964 werd hij onder
baas van de afdeling frezerij 
1967 werd hij aangesteld als 
baas van de afdeling frezerij 
van de Machinefabriek, welke 
functie hij tot op heden vervult. 

A'S BIJ IHC GUSTO 

e Dukdalf in Schiedam kwamen begin 
eerlingen van de bedrijfsschool bijeen 

sn. leermeesters, consulenten. Hoogtepunt 
omst was de uitreiking van de Bemetel

e heer M. van Houselt. 
oorden van dank beklemtoonde de heer 

ijk nu pas gewerkt kan worden aan de 
·etde er echter niet aan, dat alle geslaag

goede toekomst bij Gusto tegemoet 

recht beginnen! 

Bemetel-dlploma's bij IHC Gusto: 

De geslaagden en leermeesters zijn v.l.n.r. staande: B. Doornbos; M. P. v. Keulen; 
L. H. Soetinga; F. M. Brouwer; A. H. v. Bommel; T. A. M. de Vette; C. A. M. de 
Vette; C. J. v.d. Toorn; H. P. M. de Vette; H. M. Koevermans; A. A. Jongste. 

Zittende: A. v.d. Vlist; M. v.d. Berg; A. v.d. Spek; J. H. A. v.d. Ven; P. Broer; 
H. H. Boshoven; J. H. Korpel. 

DIPLOMA-UITREIKING BIJ IHU SMIT 
Op 16 oktober vond bij IHC Smit de diploma-uitreiking plaats. 
In zijn openingswoord heette directeur, de heer A. J. Bouman, 
velen welkom: de jongelui met hun meisjes, de ouders, de con
sulenten van de Stichting Bemetel, de bedrijfsleiding, de leer
meesters en enkele leden van de ondernemingsraad. De cijfers 
voor het praktijkwerkstuk lagen ver boven het landelijk gemid
delde; voor scheepsmetaalbewerken: 8,3; voor de machinale 
afdeling: 8,5. Bovendien hebben zeven leerlingen uit de las
school na één jaar opleiding reeds met goed gevolg het prak
tisch gedeelte van het examen afgelegd. 

De volgende diploma's werden uitgereikt: 

Metaalbewerken in de scheepsbouw {klein Bemetel): W. Dwars
waard, A. J. van Herk, J. Muilwijk, W. Stehouwer, A. G. van Wijk 
en N. A. Zwijnenburg. 
Metaalbewerken in de scheepsbouw {klein en uitgebreid Be
metel): D. M. Lanen, B. S. v.d. Berg, S. Brandwijk, P. Breedveld 
en H. Verschoor. 
Sectiebouw en afschrijven in de scheepsbouw: A. van Heinin
gen. 
Machinebankwerken hand en machinaal {klein en uitgebreid 
Bemetel): J. Bogers en L. Markestein. 
Frezen {klein en uitgebreid Bemetel): A. Eegdeman. 
Draaien {alleen praktijk): M. Figueras. 
Voortgezette beroepsopleiding bankwerken en montage: J. Hui
gen. 
Monteur industriële electronika VEV: H. Klerk. 

FUNCTIE-�

Bedrijf Functie Salarisgroep Korte omschrijving 
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IN MEMORIAM DIRK KUIPER 

Op maandag 13 oktober 1975 is tengevolge van een noodlottig 
verkeersongeval om het leven gekomen DIRK KUIPER, leerling 
van de afdeling Opleiding bij IHC Verschure. 
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Opleidings- en Aanvullende Inlichtingen 
ervaringseisen informatie bij: 

Naval architect Annual salary Personnel 
(University degree) will be at least Manager 
Experience: 8 years 100.000 SBM. 
at least in major french francs. 
shipyard in the application 
Engineering Depart- (in english) 
ment. Preference to to Personnel 
engineers having Manager, 
experience in offshore PO Box 844 
systems, such as semi- 1701-Fribourg 
submersibles, pipe- Switzerland. 
laying barges etc. 

Dirk was 16 jaar en sinds enige weken in dienst van IHC Ver
schure. 
Enthousiast en met volle inzet was hij aan zijn opleidingstijd 
begonnen, doch het noodlot wilde anders. 
Mogen zijn ouders, broers en zusters de kracht vinden dit grote 
verlies te dragen. 

F. Reijn, Chef afdeling Opleiding
IHC Verschure 




