
Kolk, Albert. - .Dir. N.V. Autogeenhuis, Amsterdam. -
Geb. te Nieuwer-Amstel, 5 Oct. 189:5. - Zoon van Albert
Kolk, contr. gem.-veren te Amsterdam, geb. l Jan. 1864
te Den Helder en Martje Boon, geb. 1865 te Den Helder
on ovorl. 6 Apr. 1927 te Amsterdam. - Goh. 7 Fcbr. 1919
met Bertba Petronella Manssen, gob. 14 .Kebr. 1897. -
Uit dit huwelijk werden geboren Albert, op 24 Deo.
1919 en Adriaan August, op 15 Aug. 19153. - Op 14-j.
leeftijd kwam K. als motorbediende in dienst bij de N.V.
Kromhout Motorenfabriek. Hier bleef hij eenige jaren,
terwijl de behoefte naar voren kwam tot vermeerdering
van zijn technische kennis. In Juni 1911 trad hij in
dienst bij de Amsterdamsche gemeenteveren om meer
gelegenheid te hebben zich naast practische, ook theo-
retische kennis eigen te maken, waarvoor hij op de Hen-
drick deKeijser School de cursussen voor werktuigkundige
volgde. In Jan. 1912 trad hij opnieuw bij Kromhout in



dienst, doch nu
als teekenaar.
Daar hij zich
ook op ander
technisch ter-
rein wenschte
te bekwamen
ging hij korten
tijd later als
teekenaar naar
de N.V. Becht
en Dyserinck.
In 1914 werd
hij opgeroepen
voor den mili-
tairen dienst en
werd ingedeeld
bij de Genie,
waar hij als

onderofficier
volop gelegen-

^k JH ' beid had zich
B«H te ontplooien. In

Juni 1919 ves-
tigde K. zich
zelfst., speciaal

voor de laschtechniek. Zijn bedrijf, op 19 Mrt. 1921 om-
gezet in de N.V. Autog. Metaalbéwerkingsapparaten- en
MaohineH. „Autógeenhuis" ontwikkelde zich regelmatig,
zoodat het zich een vooraanst. plaats in zijn branche heeft
weten te veroveren. In 1938 moest aanmerkelijk worden
uitgebreid, waarvoor een nieuw perceel in het Centrum
van Amsterdam werd aangekocht, terwijl voorts een
nieuwe afdeeling aan het bestaande bedrijf werd toege-
voegd, nl . de Znurstoffabricage, door K. geïnstalleerd,
terwijl ook de technische leiding in z i jn handen berust.
De N.V. Autogeenhuis, waarvan K. derhalve sinds de
oprichting directeur is, werkt samen met vele der groot-
ste bedrijven in Nederland en in Ned. Oost- en West-
Ind ië , alsmede Frankrijk en .België op het gebied van
scheepsbouw en metaalnijverheid. Buitendien vond K.
nog naast z i jn drukke werkzaamheden gelegenheid vele
artikelen te publiceereii over de autogene laschtechniek,
op welk gebied K. als een van de weinige experts in Neder-
land kan worden beschouwd. - Dahlialaan 10, Aerden-
hout.


