
Gusto geschiedenis Ben Berkhout 

 

Na lagere technische school  en het  7e leerjaar ( vanwege de leeftijd beperking 15 jaar en 8 

maanden)  opzoek naar een werk/leerplek , eerst bij Wilton Feynoord  leerschool, deze zat vol, 

vervolgens naar Gusto  alwaar de leerschool ook  vol zat  maar daar had men de instelling    één 

schaap meer in het hok   moest ook kunnen .Gezien de relatie dat opa Berkhout  hier tot zijn 70 e jaar 

(1948) had gewerkt  gaf dit een extra kans  om aangenomen te worden .Jawel voor de somma van  

30 cent per uur en 48 uur werken per week met als resultaat aan het eind van week  een loon van  13   

hele guldens.    We werden  opgenomen in het leerlingstelsel  (stichting bemetel), en opgeleid tot 

machinebankwerker. 

Praktijk , het aanleren van de vaardigheden en het gebruik van allerlei apparatuur die hierbij nodig 

was. 

Stage, op diverse afdelingen te weten  meetkamer draaierij onderhoudsafd.  Bedrijfsbureau.   

 Theorie , tekenen  en materialen kennis ( op het hoofdkantoor door hr. v.d. Wal ). 

Om daar te komen mochten we niet via de hoofdingang naar boven want dan moest je langs het 

heiligdom De toonzaal  en langs de telefonistes , (mw. Zondag) al die rotjongens die voorbij racen 

was natuurlijk niks, wel dan maar door de zijdeur naar boven alwaar de kantine ons lokaal was. 

Avond vak tekenschool waar je op je fietsje met je driehoeken en je tekenhaak naartoe moest.          

Of die tekenhaak nog wel zuiver was in de winterdag oke we moesten het ermee doen. 

Na het behalen van het bemetel diploma  bij de afd buitenbankwerkers gaan werken                     

Waar je als jong broekie in een diversiteit van werkzaamheden terecht kwam. 

Vooral machinekamer inrichting ,uitlijnen  kotteren schroefas en roer, inbouw van apparatuur enz. 

gevolgd door het opstarten van de diverse systemen en beproevingen ervan en het overdragen aan 

de klant(rederij). Na overdracht aan de rederij het bewijs dat alles op elkaar is afgestemd en met 

elkaar als een geheel   (een schip) kan werken. Als schip moet het ook nog bewezen worden  dat het 

zo is. hiervoor is in eerste instantie de  Wal- beproeving en later de Zee- beproeving  waar we met 

zijn allen de puntjes op de iiiiiiii  zetten.  Eventuele restpunten worden nog weg gewerkt.          

Waarna het schip kan worden overgedragen aan de rederij die vervolgens het schip in bedrijf neemt. 

Nazorg en Garantie behoort ook tot het levering pakket en wanneer de rederij alles naar 

tevredenheid heeft gebruikt en de werf alle pijn - punten in overleg heeft verholpen is er weer een 

gelukkige scheepsbezitter en natuurlijk ook een promotie /reclame afdeling die kan voort borduren 

op de ervaringen die op zijn gedaan tijdens dit hele proces. 

Niet alleen schepen maar ook kranen, bruggen, draagvleugelboten, mijnenvegers, boorschepen, 

meerboeien,  staalconstructies  hoogovens mijnbouw ,beton molens , offshore platforms , 

hefeilanden  en alle aparte dingen die je maar verzinnen kan zijn bij Gusto denkbaar. 

 

 



Avond uts 

Na afronding van de uts  werd ik tot assistent  van de hoofdbaas  (hr. Braad)  bevorderd      die de 

koperslagerij en de binnen / buiten-bankwerkerij onder zijn hoede had.Werkvoorbereiding  en 

planning kwamen door de drukte vaak in het gedrang ,en als de uitvoerende bankwerkers bazen dit 

er bij moesten doen kostte dit hun veel tijd.  Een goede voorbereiding  bespaart veel tijd en je weet 

in ieder geval dat je spullen er zijn als je volgens de planning moet beginnen. 

Eventueel als een toelevering  niet op tijd binnen was het reclameren bij de leverancier zodat            

er toch begonnen kon worden volgens de planning. 

Reserve  bij afd. service en garantie,  voor  activiteiten zie resume  en uitzendlijst  bij engineering 

service en garantie 
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