
Oppel, Henri Frederik. - Binnenhuisarchitect, vennoot
van ,,G. A. Oppel's Meiibileerinrichting" gevestigd 1873,

„Nigralbo" Du-
plicator Comp.,
gevestigd 1917
en van de Stof-
zuiger Centrale
„Blectronoom",
gevestigd 1922,
alle te Amster-
dam. - Geb. 21
Sept. 1887 te
Amsterdam als
zoon van Georg
Andreas O., geb.
5 Febr. 1853;
Moeder: Frede-
rika Louise Op-
pel-Kötter, geb.
28 Sept. 1857.-
Na het doorloo-
pen der U.L.O.
School van H. J.
Emous, kwam
O.reeds in 1900
op jeugdigen
leeftijd bij zijn
vader in de zaak



en heeft daar alle werkzaamh. v. d. grond af geleerd en ver-
richt. Hij bekwaamde zich verder door avondlessen bij de
Ver. „Handelsori derwij s" in vreemde talen, boekhouden en
handelscorr. en door ornamentleer, stijlkermis en teekenen
o.a. b. h. teekeninstituut „Piersma" v. binnenarchitectuur
en woninginr.- Reeds spoedig wist O. zich in de zaak bij
zijn vader onmisbaar te maken en werd aldra belast met de
uitvoering van belangrijke particuliere werken, o.a. reeds
in 1907 met de installatie van het bekende Kasteel „De
Cloese" te Lochem en kort daarop met de restauratie en
vernieuwing van de Oud-Holl. Zaal van het Veilinggebouw
„De Zon" te Amsterdam. - Mede om zich in het vak te be-
kwamen en op de hoogte te blijven, bezocht hij tijdens zijn
vacanties Engeland, België, Frankrijk, Duitschland, Zwit-
serland en Italië. — O. was pionier in Nederland op het ge-
bied van huishoudelijke stofzuigmachines en heeft duizen-
den huisvrouwen aan zich verplicht door het populair
maken van deze nuttige huishoudelijke apparaten. Vóór
1905 waren zulke machines nog totaal onbekend en schoor-
voetend ging men tot het in gebruik stellen er van over.
Vele belangrijke stukken van. zijn hand verschenen, dan. ook
hierover in vakbladen, tijdschriften en vereenigings-
organen. Zijn firma heeft o.a. de Ie stofzuigmachines ge-
leverd aan de Amsterdamsche Gemeentetram en de Stads-
drukkerij. - In 1913 was O. secr. en leider van het Comité
bewoners „Leidschegracht en Omgeving", dat zich ten doel
gesteld had, het door B. & W. van Amsterdam voorge-
stelde plan tot doorbraak van den grachtengordel ten be-
hoeve van een nieuwen verkeersweg door Heeren- en
Keizersgracht, te voorkomen. Behalve dat het de Ge-
meentekas millioenen zou hebben gekost, zou deze door-
braak aan het grachtenschoon van Amsterdam een
„onberekenbare" schade hebben toegebracht. Hij stelde
namens het com. daartegenover een plan op en zond dit
bij B. & W. van Amsterdam in, tot in gebruikneming van
de Leidschegrachten van Spui tot Overtoom, waardoor
haast geen onteigening noodig was en de mooie grachten-
gordel niet bedorven werd. Dag en nacht was hij hiervoor
bezig en diverse teekeningen en schetsen zijn toen in druk
verschenen en trokken algemeene belangstelling zoowel bij
particulieren als bij de dagbladpers en periodieken. Op de
tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam:
„Zooals Amsterdam niet geworden is" werd o.a. ook zijn
plan geëxposeerd. Door het uitbreken van den wereld-
oorlog in 1914 zijn deze plannen nadien blijven rusten. —
O. gaf in 1914 zijn moreelen en daadwerkelijken steun voor
het welslagen van het Ie Artisten Sportfeest in het Ie
Amsterdamsche Stadion. - Ook op oeconomisch terrein
is O. geen onbekende, in 1918 had hij zitting als commissie-
lid bij de Gem. Distributie voor schoen en lederwaren.
Bij verscheiden vereenigingen en maatschappijen profi-
teert men gaarne van zijn medewerking. — In tijden dat
zijn werkzaamheden hem niet in beslag nemen, speelt hij
voor zijn genoegen tennis, kegelen en badminton. -
Leidschegracht 41, Amsterdam-C.


