
Berkel, Ir. Antonius Wilhelmus van. - Werktuigk. en
electrotechn. ingenieur. Directeur van de N.V. Allan & Co.'s
Koninklijke Fabriek voor Meubelen en Spoorwegmaterieel
- Geb. 15 Nov. 1874 te Rotterdam. - Geh. met Adriana
Henriëtte Em-
manuel Hoef-
nagels. — Twee

. zoons van v. B.
zijn aan het be-
drijf verbon-
den, Ir. Hendri-
cus Matheus
Antonius van
Berkol w.i. bij
dewagonfabriek
en Gerardus Pe-
trus Julius van.
Berkel, bij de
meubelfabriek.
- v. B. bezocht
de H.B.S. te
Rotterdam; hij
studeerde aan.
de Techn. Hoo-
geschool te
.Delft voor werk-
tuigk. ingenieur
en behaalde zijn
diploma werk-
tuigk. ingenieur
in 1899. Vervol-
gens studeerde hij een jaar te Ztirich, om in 1900 het diplo-
ma electrotechn. ingenieur te verwerven. Daarna trad hij



1n dienst bij Allan. Het initatief tot de stichting van de
afd. spoorwegmaterieel ging uit van v. B., twee jaar nadat
hij bij de firma werd aangesteld. In 1911 is hij benoemd
tot Directeur. — De fa. Allan is in 1839 opgericht door den
Engelschman William Allan en wijdde zich aanvankelijk
aan den handel in stoffen, meubelen en tapijten. Mattheus
Hendrik Hoefnagels, die bij de onderneming betrokken
was, stichtte met zijn beide zoons in 1880 een meubel-
fabriek onder den naam Allan & Co. Een levering aan
Z.M. Koning Willem III bezorgde hun het praedicaat
„Koninklijke". In 1902 kwam bovengenoemde uitbreiding
met een afd. spoorwegmaterieel en in 1911 de omzetting
tot een N.V. met de heeren P. en L. Hoefnagels en Ir. A.
W. van Berkel als Directeuren. De heeren Hoefnagels
trokken zich later uit de N.V. terug, zoodat v. B. eenig
Directeur werd. - De N.V. telde in 1880 ca. 70 arbeiders
en verschaft op het oogenblik werk aan 500 a 600 man.
Na een paar moeilijke crisisjaren kan men er de toekomst
thans weer met goed vertrouwen tegemoet zien. — v. B.
komt regelmatig in het buitenland en heeft de meeste
landen van Europa bezocht. — Hij was jarenlang vice-
voorz. van den Ned. Bond van Meubelfabrikanten. —
Straatweg 235, Hillegersberg.


