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en bezocht daarna gedurende 2 j. de Textielschool, waarna
hij van 1904 tot 1910 practisch werkzaam was op de
Machine-Fabriek van de fa. Wed. H. W. de Bruijn te En-
schedé. G. vertrok daarna naar Duitschland, waar hij
eenigen tijd werkzaam was in Hannover bij een kleine
fabriek van explosie-motoren en daarna ruim 4 jaar te
Mannheim - Kaferthal bij Brown Boveri & Co. - In 1914
besloot hij echter eerst verder te studeeren en hij liet zich
daarvoor te Bingen aan het Rheinische Technikum als
student inschrijven. Drie jaren later werd zijn ingespannen
studeeren beloond met de diploma's „Electroteclmisch
ingenieur", „Werktuigkundig ingenieur" en „Eisen
Hochbau Ingenieur". Hij keerde weer naar ons land terug
en werd bij de H.E.E.M.A.F. te Hengelo aangesteld als
Bedrijfs-Assistent, om twee jaren later Algemeen Be-
drijfs-Chef en Chef van de Mechanische Werkplaats te
worden. In 1924 nam hij zijn ontslag bij de H.E.E.M.A.F.
en aanvaardde de benoeming tot Directeur van de Ensche-
desche Machine-Fabriek en Ijzergieterij, welke functie in
1927 verwisseld werd met zijn huidige. De N.S.F, heeft
onder zijn leiding de vooraanstaande positie verworven,
welke zij thans onder soortgelijke fabrieken in binnen- en
buitenland inneemt, hetgeen in hooge mate gedankt moet
worden aan de uitmuntende outillage en de rationeele
arbeidsmethoden. — G. is Lid van de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor Gooiland (afd. Groot Bedrijf);
Lid van het Bestuur van de Electro-Technische School te
Amsterdam en Lid van de Commissie van Toezicht op het
Openbaar en Bijzonder Middelbaar- en Handelsonderwijs
te Hilversum. — Hij maakte zakenreizen door geheel
Europa, Amerika en Noord-Afrika. — Zijn zeer drukke
werkzaamheden en groote liefde voor het bedrijf, laten hem
geen tijd over om aandacht aan liefhebberijen te besteden.
- Diependaalsche Drift 6, Hilversum.


