
Nolet, Ing. Hendrik. - Bedrijfsleider; hoofd-ingenieur
der Alg. Kunstzijde Unie te Ede. - Geb. te Leeuwarden,
11 Febr. 1887. - Vader: Martinus Johannes Nolet, juwe-
lier, goud- en zilversmid te Leeuwarden; Moeder: Geer-
truida Adaina.
- Geh. met En-
gelina Vosman,
die een voor-

aanstaande
plaats inneemt
in kringen voor
maatschappe-

lijk werk. — Kin-
deren : Martinus
Johannes, geb.
17 Jan. 1918;
Hermanus Al-
bertus, geb. 4
Dec. 1919; Ma-
rie Margaretha,
geb. 23 Febr.
1923. - Ing. N.
bezocht in zijn

geboortestad
de H.B.S. 5-j.c.
en was vervol-
gens gedurende
een jaar prac-
tisch werkzaam
bij de firma W.
Hubert & Co. te
Sneek. In 1904 vertrok hij naar Bingen waar hij aan het
„Rheinisches Technikum" studeerde en in 1907 het diplo-
ma werktuigkundig en electrotechnisch ingenieur ver-
wierf, waarna hij als constructeur werd aangesteld bij de
machine-fabriek Gebr. Stork & Co. te Hengelo. In het
daarop volgend jaar werd hij benoemd tot Techn. Direc-
teur der N. V. Werktuigenfabriek „Friesland" te Leeuwar-
den, om in 1910 als ingenieur aan de Bergedorfer Ëisen-
werk te Bergedorf bij Hamburg te worden verbonden,
welke firma zich speciaal belast met de fabricage van in-
stallaties voor zuivel- en margarinefabrieken. In 1911
keerde hij terug tot de Stork-fabrieken te Hengelo en N.
aanvaardde de benoeming tot ingenieur bij de afd. Stoom-
turbines, in 1914 tot leider der mech. werkplaatsen en
daarna in 1922 der afd. acquisitie van stoominstallaties
met Ruths' stoom-accumulatoren. Tot 1928 bleef Ing. N.
aan de Stork-fabrieken verbonden, waarna hij hoofdinge-
nieur der E.N.K.A. te Arnhem werd, benevens plv. be-
drijfsleider van de fabrieken te Arnhem en Ede. In 1933
volgde de aanstelling tot bedrijfsleider der fabriek Arnhem
dier firma. In 1937 werd hij tenslotte bedrijfsleider der
fabriek te Ede. - De fabriek te Ede verschaft arbeid aan
ca. 1800 man, een getal dat vroeger ca. 4800 heeft bedra-
gen. Door de vergaande rationalisatie en verbeterde werk-
methoden was het evenwel mogelijk het aantal arbeids-
krachten te verminderen en toch de productie en het pro-
duct aanmerkelijk op te voeren en te verbeteren. De
fabriek te Ede is een der grootste kunstzij deproducenten
van Europa en de productie bedraagt ca. 12000 K.G. per
dag, welke hoofdzakelijk bestaat uit de fijnere garensoor-
ten. - Ing. N. hield verschillende lezingen en schreef di-



verse artikelen over zeer verschillende onderwerpen op
technisch gebied in Nederlandsche en Duitsche tijdschrif-
ten. Hij maakte zakenreizen naar Duitschland, de Scan-
dinavische landen en Finland, Frankrijk, Tsjecho-Slowa-
kije, Polen, Engeland, België, Oostenrijk, Zwitserland. -
Hij is een belangstellend kunstlief hebber.-Stationsweg 93,
Ede.


