
Lingbeek, Ir. Willem Goswijn. - Directeur-ingenieur der
N.V. Vcreenigde Nederlandsche Chamottefabrieken te
Geldermalsen. - Geb. 8 Juli 1894 te Woudsend. - Vader:
Dr. M. S. Lingbeek, geb. 9 April 1864, geneesheer; Moe-
der: Alberta Margaretha Kruk, geb. 5 Mei 1869, overl.
5 Juni 1913. - Geh. 19 Deo. 1923 met Anna Karreman. -
Kinderen: Catharina, geb. 29 Nov. 1924; Alberta Mar-
garetha, geb. 24 Juni 1927; Petronella, geb. 19 Juni 1929;
Allegonda Edonia, geb. 7 Sept. 1930 en Anna Wilhelmina,
geb. 30 Sept. 1932. - Als gevolg van het feit, dat zijn ouders
destijds afwisselend in Nederland en Zuid-Afrika woon-
achtig waren, ontving L. zoowel op verschillende Holland-
sche als Afrikaanschc scholen L.O. - Na een korte voorop-
leiding kwam hij op de R.H.B.S. te Arnhem, welke hij in
1912 verliet, om vervolgens bij het wapen der bereden
Artillerie reserve-officier te worden. Op 8 Juli 1914 werd
hij als reservc-2de-luit. bcëodigd en precies vier jaar later
volgde zijn bevordering tot l sten luit. —Inmiddels had hij
zich in Oct. 1913 als student aan de T.H. te Delft laten in-
schrijven, doch eerst na het verlaten van den mil. dienst
in 1919 kon hij zijn studie hervatten. - Den 29sten Juni
1923 behaalde hij het diploma van scheik. ingenieur,
waarna hij gedurende twee jaar als ing. verbonden was
aan de Eerste Holl. Venstorglasfabriek te Maassluis. - Op
l Juli 1925 trad hij als zoodanig in dienst bij de N. V. Ver-
eenigde Ned. Chamottefabr. te Geldermalsen, waar hij
een jaar later tot technisch directeur en in 1936 tot direc-
teur werd benoemd. — Onder zijn bekwame leiding heeft
de fabriek zich dermate weten te ontwikkelen, dat er
enkele groote uitbreidingen en moderniseeringen nood-
zakelijk waren, en heeft zij de plaats kunnen bereiken,
welke zij thans op haar gebied inneemt. Ir. L. is lid



der coram. van advies van het Rijkskleivoorproefstation
te Gouda en bestuurslid der Vereeniging van Aardewerk-
fabrikanten in Nederland. - Er verscheen een boek van
zijn hand, getiteld: „Vuurvaste steenen"; verder schreef
hij artikelen over technische onderwerpen in verschillende
couranten en tijdschriften. - Hij maakte vele studie-
reizen door Europa en twee naar Ned.-Indië. - „De Linge-
beek", Geldermalsen.


