
Wilkens, Volkert Jan Arnold. - Pres.-commissaris N.V.
K. & J. Wilkens te Veendam. - Geb. 26 Nov. 1865 te Veen-
dam. - Ouders: Jan W., geb. 11 Nov. 1832, en Ida Zijlker,
geb. 9 Febr. 1832. - Geh. met Geertruida Carolina Fre-

derika Poulie,
B geboren 17 Aug.

1869. - Kinde-
H ren: Henderika

Hermina Jo-
hamia, geb. 2
Oct. 1893; Jan,
geboren 19 Mei
1894, notaris;
B. A. Poulie,
geboren24 Deo.
1896,dir.Stroo-

stoffabriek
„Phoenix";

Ida, geb. 9 Jan.
1898; Frans,
geb. 5 Febr.
1900, in de fa.

Jongeneel,
houthandel te
Utr.; Frits,geb.
24 Juni 1903,
dir. K. & J. Wil-
kens. - Na de
H.B.S. te Veen-
dam te hebben

doorloopen,
verbleef W. geruimen tijd in België, Frankrijk, Duitsch-
land en Engeland. In Nederland teruggekeerd, kwam hij
als leerling in de aardappelmeelfabriek en in den hout-
handel van zijn vader, om in 1900 als firmant opgenomen
te worden. Bij de omzetting in een N.V. in 1930 werd W.
tot directeur benoemd; thans is hij president-commissaris
van de N.V. De fabriek is ontstaan uit de firma Frans



Wïlkens &Zn., welke fa. reeds in 1823 handel dreef in
hout, steen en ijzerwaren. De zaak, die tot heden steeds in
handen der familie Wilkens is gebleven, ontwikkelde zich
gestadig. In 1838 werd een houtzaagmolen gebouwd, ter-
wijl tegelijkertijd ook een scheepshelling in gebruik geno-
men kon worden. Het eerste schip, dat gebouwd werd was
de „Entreprise". Nadien zijn er, vooral in den Krim-
oorlog, vele groote en kleine schepen gevolgd. Later werd
de houthandel echter dermate uitgebreid, dat de terreinen
van de scheepshelling dringend noodig waren voor de hout-
zaak. Kort daarop werd ook stoom als drijfkracht inge-
voerd en nadat in 1901 de molen afgebroken was, werd
aan de zagerij tevens een schaverij verbonden. De voor-
naamste producten, waarin de N. v. thans handel drijft,
zijn wel vuren-, greenen- en eikenhout, alsook triplex en
treeplex; dit laatste is een Zweedsch product, gemaakt
van hout. De meeste houtsoorten worden geïmporteerd
uit Finland, Zweden en Rusland. Sedert 1912 heeft men
ook de dextrine-productie ter hand genomen. In 1929 werd
ten gevolge van een ontploffing in de dextrinefabriek deze
met de aardappelmeelfabriek geheel verwoest, waarbij een
4-tal arbeiders het leven verloren. Alleen de dextrine-
fabriek werd weer opgebouwd en behoort tot een der groot-
ste in de branche. Dit product, dat kunstmatig uit zet-
meel wordt gewonnen, wordt gebruikt als goedkooper
vervangingsmiddel van natuurlijke lijmsoorten, voorna-
melijk in de papier-, karton- en vilt-industrie. Ook voor
het versterken van kettinggaren voor het weven en als
verdikkingsmiddel voor kleurstofoplossingen, vooral tex-
tieldruk, bewijst het zijn diensten. Ter gelegenheid van
het 100-j. bestaan der firma werd W. benoemd tot officier
in de orde van Oranje-Nassau. - W. is voorts voorz. van de
Veenkoloniale Levensverz. Mij. te Veendam, pres. van de
Electriciteits Mij. Veenkoloniën, lid van den Raad van
Toezicht van. de Friesch-Groningsche en van de Neder-
landsche Hypotheekbank, comm. vande Stroostoffabriek
„Phoenix". —Voor zaken ongenoegen bezocht hij eengroot
deel van Europa. - In vrije uren houdt W. zich gaarne
bezig met literatuur. - Bocht Oosterdiep 3, Veendam.


