
Winkelman, Ir. Hendrik.- Bouwk. ingenieur.- Dir. der
N.V. Ateliers voor Kunstnijverheid Winkelman te Am-
sterdam. - Geb. 11 Oct. 1898 te Delft. - Vader: Hendrik
Johannes W., geb. 16 Mei 1872, oprichter der firma Win-
kelman; Moeder: Maria Geraldina Sanders, geb. 15 Sept.
1871. - Geh. op 14 Febr. 1929 met Henriette Maria v.
Driessel. - Uit dit huwelijk werden geboren: Hendrik Jo-
hannes, op 25 Dec. 1929 en Maria Geraldina, op 14 April



1933. - Na de
lagere school en
de H.B.S. door-
loopen te heb-
ben, studeerde
W. aan de
Techn. Hooge-
school te Delft.
- Nadat hij zijn
studies aldaar
in 1925 voltooid
had, wilde hij
zich op de archi-
tectuur gaan
toeleggen, doch
zijn vader stelde
er zeer veel prijs
op hem als zijn
opvolger in de

kunstnijver-
beidsonderne-

ming te zien. —
Derhalve trad
hij in de zaak
en werd in 1927
als mede-fir-
mant opgenomen. - In 1935, bij zijn vaders uittreding,
werd hij met de algeheele leiding belast. — Aanvankelijk
was het bedrijf ingesteld op de vervaardiging van klein-
kunstvoorwerpen, zooals verlichtingsornamenten, klok-
ken, haarden, pressepapiers, inktkokers enz. — Hiervan
werden slechts enkele vervaardigd en van massaproductie
was in geen geval sprake. - De tegenwoordige beheerder
echter begreep, dat deze tijd iets anders zou gaan eischen
en hij stelde het bedrijf meer in op de metaalbouwnij ver-
heid, daar thans veel met metaal gebouwd wordt. - Het
vervaardigen van kleinkunstwerk werd verdrongen en
men ging zich bezig houden met het produceeren van
bronzen en stalen ramen en deuren en met het bouwen
van bronzen winkelpuien. — Door geheel Nederland heeft
de firma, die middelerwijl in een N.V. is omgezet, de in-
terieuren, puien, deuren enz. van zeer vele groote gebou-
wen ingericht en vervaardigd. — De stoffen, waarmede
hoofdzakelijk gewerkt wordt, zijn roodkoper, brons, ijzer
en roestvrij staal. — W. is lid van de bouwk. afd. der Ver.
v. Delftsche ingenieurs. — Hij heeft vele landen van Euro-
pa bezocht. - Voor genoegen houdt hij zich nog steeds
bij voorkeur bezig met architectuur. — Tevens speelt hij
gaarne viool en piano en leest hij goede Hollandsche, als-
mede vakliteratuur. - Westerstraat 99, Amsterdam.


