
Daniels, Willem Lambert Marie. - Geb. 8 Febr. 1886 te
Rotterdam, koopman, wethouder en wnd. burgemeester
der Gemeente Hillegersberg. - Ouders: Wilhelmus Anne
Magtildis Daniels, geb. 12 Jan. 1861, enCatbarina Johanna
van der Waert, geb. 3 Jan. 1860. - Gehuwd met Louise
Schellen, geb. 18 Juli 1895, dochter van den Rotterdam-
schen cargadoor J. F. Schellen. - Kinderen: Willem, geb.
25 Dec. 1917; May, geb. 8 Mei 1919 on Frans, geb. 21 Sept.
1923. - D.'s vader stichtte in 1882 het groothandels- en
importhuis in uurwerken, dat sedert 1912 in het door den
Rotterdamschen architect P. G. Buskens gebouwde koop-
manspand is gehuisvest en met het gebouw van de Ne-
derl. Handelmij., de Zuidblaak in deze belangrijke Rotter-
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Schwarzwal-
der fabrieken
vanGebr. Jung-
hans A. G. en. de Ham burg-Arnerikanische Uhren-fabrik
op de Hollandsche markt geniet, heeft de intensieve
arbeid van de fa. W. A. M. Daniels zeer veel bijge-
dragen. - In 1912 trok D.'s vader zich uit de zaken
terug, waarna de zoons onder senior-leiding van bespro-
kene het bedrijf belangrijk uitgebreid hebben, mede ook
op exportgebied. — Naast D.'s groote ondernemingsgeest,
is zijn veelzijdige werklust ook het openbare leven ten
goede gekomen. - In 1927 werd hij tot lid van den Ge-
meenteraad van Hillegersberg gekozen, waarna hij in 1931
eenstemmig tot wethouder werd benoemd; deze functie
evenals die van wnd. burgemeester, heeft hij van dat jaar
af onafgebroken vervuld. - Naast het vooral in de crisis-
jaren belangrijke financieele beheer der gemeente heeft
van 1931-1935 ook de afd. sociale zaken zijn bijzondere
belangstelling gehad. - Onder leiding van 'D. is toen in deze
belangrijke randgemeente met ruim 22.000 inwoners de
basis gelegd voor steunverleening, werkverschaffing en
reorganisatie van het Burgerlijk Armbestuur. — Hij be-
kleedt o.m. de volgende functies: lid v. d. commissie van
toezicht op de districts-arbeidsbeurs te Rotterdam, lid
v. h. dagelijkseh bestuur v. h. Rotterdamsch borgstelling-
fonds, voorz. der plaatselijke commissie v. d. bijz. vrijw.
landstorm, voorzitter van de Hillegcrsbergsche stich-
ting ter bevordering van de watersport en plaatsver-
vangend lid van den partijraad der R.K. Staatspartij. -
D. is ridder in de orde van St. Gregorius den Groote en
officier in de Kroonorde van Italië. - Straatweg 156,
Hillegersberg.


