
Wilton Sr., William. - Industrieel, Directeur van Wil-
ton-Fijenoord. - Geb. 19 Febr. 1880 te Rotterdam als zoon
van Bartel W., geb. 22 Mei 1828, overl. 24 Sept. 1898,
oprichter van Wiiton's Machinefabriek en Scheepswerf;

Moeder: Hen-
drika Stork. -
W. bezocht de
scholen voor la-
ger en middelb.
onderwijs, als-
mede de voor-
ber. school voor

- machinisten te
Amsterdam.

Vervolgens ging
hij naar Enge-
land, waar hij

als volontair
werkte op de
werf van Earles

Shipbuilding
andEngineering

• |̂ ^^^ Cy. te Huil en
'•;-.'••;-.; i tevens de avond-

school, de Mu-
nicipal Techni-
cal School, be-
zocht. Nadat
hij op deze werf
alle afdeelingen
haddoorloopen,

keerde hij in 1900 naar Nederland terug ter varvulling van
zijn mil. dienstplicht. Vervolgens vertrok hij naar Ham-
burg, waar hij werkzaam was op de Machinefabriek en
scheepswerf van de fa. Blohm & Voss. - Op 27 Dec. 1900
trad hij in dienst bij Wilton, van welk bedrijf hij op 6 Jan.
1906 directeur werd.- De N.V. Wiiton's Machinefabriek en
Scheepswerf is voortgekomen uit een kleine smederij, die
in 1854 door Bartel Wilton is opgericht. In 1875 werd be-
gonnen met het herstellen van schepen en machines. Daar-
toe is een terrein aan den rechter Maasoever van de noodige
werkplaatsen voorzien, waarna het bedrijf derwaarts is
verplaatst. Na verloop van 25 jaren waren de werkplaat-
sen te klein geworden en was het noodig, naar een nieuw
terrein om te zien. De keuze viel op een strook grond aan
den Westkousdijk te Delfshaven, waar een fabriek is op-
gericht, die zich 400 meter langs de nieuwe Maas uitstrekt.
In 1918 moest wederom een nieuw terrein worden aan-
gekocht. Thans kon men beslag leggen op een stuk grond
nabij Schiedam, dat 69 H.A. groot is. Hierop verrees een
werf voor nieuwbouw en reparaties. Het eerste groote
werk, dat hier is uitgevoerd, was de voltooiing van het
S.S. „Statendam". De naam Wilton-Fijenoord is ontstaan
door de combinatie van N.V. Wiiton's Machinefabriek en
Scheepswerf en de Mij. voor Scheeps- en Werktuigbouw
„Fijenoord" N.V. - Het bedrijf staat thans onder gemeen-
schappelijk beheer; de fusie is in 1929 tot stand gekomen.
- W. heeft een groote belangstelling voor het ambachts-
onderwijs. Hij is bestuurslid van de Ambachtsschool te
Schiedam. - Zijn zaken-reizen voeren hem naar nagenoeg
alle zeevarende landen van Europa. - Burgemeester
Knappertlaan 126, Schiedam.


