
Flines, André Quirin de. - Directeur van Bukman en
Sartorius N.V. - Geb. te Amsterdam, 20 Februari 1907. -
Vader: Jan de Flines, Directeur der N.V. Bukman en
Sartorius. - Het huidige bedrijf van de N.V. Bukman & Sar-

torius is voort-
gekomen uit de
in 1693 opge-
richte drukkerij
en handel in

schrijfbehoef-
ten van H. W.
Dronsberg. Na
enkele naams-
wijzigingen, in
verband met
veranderingen

van firmanten
werd de zaak
op l Januari
1845 Bukman &
Sartorius ge-
noemd, naar de
firmanten die
op dat oogen-
blik de zaak be-
stuurden. Tot
op heden is deze
naam bewaard
gebleven. - de
F. is een afstam-
meling van H.

Bukman, die van 1807-1854 firmant was. - Geh. met
Titia Leupen, geb. 24 Januari 1907 te Haarlem. - Kinde-
ren : Agnes, geb. 7 September 1933 te Amsterdam; Robert
tëgbert, geb. 4 November 1935 te Bussum. — Te Amster-
dam doorliep d. F. de H.B.S. 5-j.c., waarna hij zijn oplei-
ding voortzette met practisch werken op Bank- en Effec-
tenkantoren te Amsterdam, Parijs en Frankfurt a/M. —
In 1929 weer in ons land teruggekeerd, werd hij benoemd
tot Chef van de Propaganda-afdéeling van de N.V. Buk-
man en Sartorius; vervolgens klom hij op tot Procuratie-
houder, Onder-Directeur en in 1933 tot Directeur van het
bedrijf. — Tevens is hij Bestuurslid van het district Am-
sterdam der Federatie van Werkgevers-organisatiëii in
het bookdrukkersbedrijf; Bestuurslid van de Ned. Vereen.



van Importeurs en Fabrikanten van Kantoormachines;
Reserve Ie Luitenant bij het 2de Regiment Veld-Artillerie
te 's-Gravenhage en Lid van de Nederl. Vereen, van Re-
serve-Officieren. - Hem zijn uitgereikt het Kruis van Ver-
dienste van het Portugeesche Roode Kruis; Het Herinne-
ringskruis van het Portugeesche Roode Kruis en de me-
daille tot herdenking van den 100-sten. geboortedag van
Henri Dunant. - F. schreef technische artikelen in tal
van vaktijdschriften. - Hij maakt geregeld zakenreizen
naar Engeland, België, Frankrijk en Duitschland. — Sport,
voornamelijk paardrijden en tennis, zijn zijn liefhebberijen.
Bukman en Sartorius N.V. is één der oudste bedrijven op
het gebied van drukwerk, kantoorartikelen, kaartsyste-
men en kantoormachines in ons land. Voortgekomen uit
de in 1693 gestichte Drukkerij H. W. Dronsberg, is de
onderneming gestadig grooter geworden en van een klei-
nen winkel uitgebreid tot een groot gebouwen-complex
aan Rokin en Nes te Amsterdam, een fabriek te Sloterdij k
en verkoophuizen te Arnhem, 's-Gravenhage, Middelburg,
Rotterdam en Tilburg. - Rokin 1-17, Amsterdam.


