
Gerlings, Hendrik. - Eenig beheerend vennoot der Comm.
Vennootschap Drukkerij J. van Beekhoven te Utrecht. -
Geb. 16 Sept. 1875 te Arasterdam. - Vader: Pieter Gode-
fridus Gerlings, Dir. Ned. Cred. Vereen, te Utrecht en lid
der firma P. G.
Gerlings & Co.
te Amsterdam,
geb. 10 Maart
1849 te Maas-
sluis, overleden
3 April 1902;
Moeder: Geer-
truida Adriana
Fontein, geb.
4 Nov. 1848 te

Harlingen,
overl. 23 Nov.
1929. - Op 4
April 1899 geh.
met Jannetje
v. Hoffen, doch-
ter van. Klaas
Kornelis v. Hof-
fen, geb. 13 Aug
1848 te Helle-
voetsluis, overl.
HJan. 1907, en
Diderica Maria
Jolianna Roe-
lants,geb.3Jan.
1883 te Schie-
dam, overl. 26 Oct. 1931. - Kinderen: Emma Hedwig, geb.
28 Febr. 1900, geh. met Henri Gerard Jean Reynvaan;
Alexandra Yolaiida, geb. 5 Nov. 1904, geh. met Nicolaas
Jacobus ten Bosch; Jan Wolfgang, geb. 14 Maart 1912,
geh. met Frederica Abeltje Maria Terpstra. -- Na de
H.B.S. te Utrecht gedeeltelijk doorloopen te hebben, be-
sloot G. een militaire loopbaan te kiezen. Te dien einde
bezocht hij het instituut „Wegerif" te Nijmegen, doch een
ongeval maakte het hem onmogelijk zijn plannen te ver-
wezenlijken. G. kwam op het kantoor van zijn vader, waar
hij werd opgeleid in het bankbedrijf. Enkele jaren later
ging hij over tot het stichten van de Wijksche Bank te
Wijk bij Duurstede, van welke instelling hij Directeur
werd, terwijl hij tevens tezamen met F. C. Engel-
berts, de leiding van de Centrale Ned. Hypotheekbank
aanvaardde. - Hij was oprichter en gedelegeerd commis-
saris van de Wijksche Telefoon Maatschappij. - Voorts
maakte hij te dezer stede deel uit van den Gemeenteraad en
langen tijd was hij Regent van het E woud en Elisabeth-
gasthuis. Na het overlijden in 1907 van zijn schoonvader,
K. K. van Hoffen, vele jaren compagnon van J. van Boek-
hoven, die de zaak in 1844 oprichtte, werd G. medebeheer-
der der Drukkerij J. van Beekhoven te Utrecht, waarvan
hij thans nog eem'ge beheerend vennoot is. - Onder zijn



leiding had geleidelijk grondige reorganisatie van het oor-
spronkelijk uitsluitend voor boekdruk ingerichte bedrijf
plaats, terwijl, waar de zaak zich voorheen in hoofdzaak
op speciaal werk toelegde, langzamerhand de levering van
handels- en reclamedrukwerk een steeds grootere rol ging
spelen. Het bedrijf heeft zich in de ruim 30 jaar van zijn
beheer uitgebreid tot een der grootste in den lande. — Van
1913 tot 1922 was hij voorts lid v. d. Kamer v. Arbeid
voor de Drukkersbedrij ven te Utrecht. - Gedurende 12
jaar maakte hij als penningmeester deel uit van het be-
stuur van de Afd. Utrecht der Ned. Mij. van Nijverheid en
Handel. Tegenwoordig is G. nog: bestuurslid van het
Pensioenfonds voor de Grafische Vakken; commissaris
v. d. Stichtsche Glasverz. Mij. te Utrecht en van de Wijk-
sche Handelsonderneming te Wijk bij Duurstede. — Geen
man van uiterlijk vertoon en een groot minnaar van de
natuur zijnde, vindt men hem, in de weinige vacantie die
hij zich gunt, op de mooie Veluwe, op zijn landgoed te Epe.
-„Ons Zonnetje", Jan Steenlaan 15, Bilthoven.


