
Eyck, Leo Frans Jacques. Directeur van de Wellner
Zilver Fabrieken N.V. - Geb. 21 Januari 1896 te Roer-
mond. - Vader: Jacques Martinus Eyck, Horloger, Goud-

en Zilverhande-
laar te .Roer-
mond ; Moeder:
Johanna Jose-
phina Vogels.
20 Mei 1930 te
Maastricht geh.
met Nora Mar-
garetha Jolan-
daMartha Hae-
nen, geb. 20
December 1909
te Amby-Maas-
tricht, dochter
van Charles
Haenen. Nota-
ris te Maas-
tricht, en Maria
Roebroeck. -
Kinderen: Mar-
cel, geb. 31 Mrt.
1931 te Amster-
dam, Thera,
geb. 24 :i)ec.
]933 te Am-
sterdam ; Nor-



ma, geb. 23 November 1935 te Amsterdam. — E. bezocht
de Lagere School en de Openbare Handelsschool te Roer-
mond en was daarna een jaar in de zaak van zijn vader
werkzaam. Teneinde de branche tot in de perfectie te lee-
ren kennen, vertrok hij vervolgens naar Stuttgart, en
werkte eenigen tijd in de bijouterieën-industrie aldaar.
Gedurende den wereldoorlog vertoefde hij in Zwitserland,
waar hij de eerste twee jaren, wederom als volontair, in
verschillende der voornaamste horlogefabrieken werkzaam
was, doch van 1916 af als verkoopcr in dienst was bij een
vooraanstaande winkelzaak te Genève. — E. repatrieerde
in 1918, met de bedoeling weer in de zaak van zijn vader
te worden opgenomen. Hij kon echter geen bevrediging
meer vinden in het drijven der Roermondsche zaak, en
begon daarom zelf een groothandel in bijouterieën, goud-
en, zilverwerken, uurwerken etc. Hij slaagdein zf ' in opzet,
en in 1923 nam hij z i j n broer in de zaak op en breidde
deze uit tot een Agentuur-en Commis.siehandel onder den
naam Gebrs. Eyck, welke zaak later gevestigd werd te Am-
sterdam. De vertegenwoordiging der Wellner-Zilverfa-
brieken te Aue in Sachsen berustte toen in handen van
dezefirma. —Einde 1927 werd aan de gebroeders de leiding
aangeboden van een te stichten verkoopcentrale voor Ne-
derland van genoemde Wellner-Werke, welke functie zij
nog in hetzelfde jaar aanvaardden. Deze Centrale, de
Wellner-Zilver Fabrieken N.V. te Amsterdam, was aldaar
eerst gevestigd aan het Rokin en thans in de Nes. In 1930
stichtten zij in België eveneens een Verkoopcentrale, de
Orfèvrerie Wellner iS.A. te Brussel. In 1934 trad zijn broer
als Directeur der Wollner-Zilver .Fabrieken te Amster-
dam af, om de leiding van de Belgische Verkoopcentrale
op zich te nemen. — In opdracht van de Wellner-Worke,
en voor zijn genoegen, bezocht E. vrijwel alle landen van
Europa. - Minervaplcin 6, Amsterdam.


