Ringers, Hendrik. - Industrieel directeur der N. V. Mij.
tot Exploitatie der Fabriek van Ie klas Cacao- en Chocoladeartikelen v/h H. Ringers. - Geb. 27 Apr. 1880, uit het
huw. van Frederik Hendrik R., aannemer, geb. 8 Sept.
1846, overl. 2
Jan. 1921 en
Elizabeth Volten, geb. 9 Febr
M
1846, overl. 9 jÉl
Nov. 1918.-R.
is een „self made" man, die
zich na de lage- L
re school te hebben
bezocht,
door zelfstudie
heeft weten op
te werken. Deze studie vulde
hij aan door
vakonderwijs in
Zwitserland en
Frankrijk te nemen. - Allereerst werkte hij
eenige jaren in
het banketbakkerijbedrijf te
Amsterdam. In
1901 vertrok hij
evenwel naar
Zwitserland, waar hij gedurende drie jaar practisch werkzaam bleef in diverse groote chocoladefabrieken. Vervolgens verbleef hij van 1904 tot 1905 te Parijs; ook hier was
hij in een chocoladefabriek werkzaam. - In Nederland
teruggekeerd, vestigde hij een zelfstandig bedrijf te Alkmaar, en wel een cacao- en chocoladefabriekje, waar hij
met vijf menschen de productie ter hand nam. De prima
kwaliteit der door R. op de markt gebrachte producten
had tot gevolg, dat zijn fabrikaat alras grooten naam verwierf. De fabriek moest dan ook voortdurend worden uitgebreid en zij is intusschen tot een van de modernste
cacao- en chocoladefabrieken van Europa uitgegroeid.
In 1911 werd ook te Rotterdam een fabriek opgericht, waar
eveneens de bereiding der diverse producten met behulp
van de modernste machine plaats vindt. In de beide fabrieken zijn tegenwoordig omstreeks 500 menschen werkzaam. Aan R. is het te danken, dat het publiek tegenwoordig de voorkeur geeft aan het Nederlandsche fabrikaat, m
tegenstelling met den tijd vóór den wereldoorlog, toen
veelal buitenlandsche, in het bijzonder Belgische producten geprefereerd werden. - De regeering erkende R. s verdiensten door zijn benoeming tot officier in de orde van
Oranje-Nassau - R. heeft vele buitenlandsche reizen gemaakt, o.a. naar Duitschland, Frankrijk, Engeland, Griekenland, Denemarken, België en Oostenrijk. - Tot zijn
liefhebberijen behooren literatuur en paardrijden.
Westersingel 29, Rotterdam.

