
Hamburger, Mr. A. D. - Dir. der N.V. de Kon. Ned.
Lood- en Zinkpletterijen v/h A. D. Hamburger. - Geb. te
Utrecht. - De N.V. Koninklijke Nederlandsche Lood- en
Zinkpletterijen v/h A. D. Hamburger te Utrecht, is ont-

_ _ _ __ staan uit de
loodpletterij en
pijpenperserij,

reeds in 1866
'H^ opgericht door

wijlen den heer
A. D. Hambur-
ger, den groot-
vader der hui-
dige directeu-
ren. - Diverse
uitbreidingen

maakten al
spoedig ver-
plaatsing noo-
dig, en wel naar
de terreinen
aan den Leid-
.schen Rijn te
Utrecht, waar
de fabrieken
nog gevestigd
zijn, hoewel
sindsdien her-
haaldelijk ge-

moderniseerd
en uitgebreid,

zich telkens aanpassend aan de steeds hoogere eischen
des tijds. - Reeds in 1874 verleende Z.M. koning Willem
III de firma het recht tot het voeren van het Koninklijk
wapen. — In 1880 werd door de firma een zinkpletterij
gebouwd, welke industrie hier te lande onbekend was. -
Sindsdien werden geleidelijk zoowel de productie als de
kwaliteit opgevoerd, zoodat het bladzink, het geplot lood,
de looden- en tinvoeringbuizen der firma in kwaliteit met
het beste buitenlandsche fabrikaat kunnen wedijveren. —
De firma voorziet dan ook niet alleen de Nederlandsche
markt, doch heeft ook een uitgebreiden export, zoowel
naar onze overzeesche gebieden als naar alle werelddeelen.
- In Nederland bezit zij eigen filialen te Amsterdam,
Rotterdam, 's-Gravenhage, Leeuwarden en Groningen,
terwijl zich bovendien m de voornaamste steden des
lands vertegenwoordigers met depots bevinden, om
prompt de uitgebreide clientèle te kunnen bedienen. -
De export wordt van Utrecht uit behandeld door een net
van diverse vertegenwoordigers en agentschappen in de
meeste landen. In 1901 werd de firma in een N.V. omge-
zet. - De huidige directie bestaat uit de Heeren J. Ham-
burger J. Azn. en Mr. A. D. Hamburger. Ter gelegenheid
van haar 50-j. bestaan verkreeg de fa. het recht het prae-
dicaat Koninklijke te voeren. — Een fraai tegeltableau,
ter gelegenheid van dit 50-jarig bestaan door het perso-
neel aangeboden, manifesteert de goede verstandhouding
tusschen directie en personeel, evenals een eigen muziek-
corps, dat zich bij feestelijkheden in eigen bedrijf, doch ook
bij stedelijke festiviteiten geregeld laat hooren.


