
Winter, Leo de. Dir. N. V. Leo de Winter & Co. te A'dam,
Exporteurs van Melkproducten (melkpoeder, gec. melk en
caseïne), en van de N.V. Holl. Industr. Mij. voor Caseïne-
bereiding „Himca", die de productie van textiel-caseïne,

dienende als
grondstof voor
de Lanital, in
Nederland or-
ganiseert.— Geb.
8 Febr. 1895 te
Rotterdam. -
Vader: Louis
de Winter, koop-
man, geboren
1855; Moeder:
Sara van Emb-
den. - Op 11
Maart 1920 te
Weenen geh. m.
Ella Spiegel. -
Kinderen: Lou,
geboren 15 Jan.
1921; Liselotte,
geb. 14 Decem-
ber 1924; Rudi,
geb. 10 Decem-
ber 1928. - de
W. doorliep de
Handelsschool

te Rotterdam
en was daarna

eenigen tijd practisch werkzaam bij de Condensed Milk
Comp. of Holland, vroeger een onderafdeeling van v. d.
Bergh's Margarinefabrieken N. V. Vervolgens maakte hij,
in opdracht van een Ned. Export. Mij. vele reizen naar
Indië, door Europa, daarna Afrika en Amerika en ten
slotte naar Australië, waar hij ca. twee jaren verblijf hield.
Hij was daardoor in de gelegenheid grondige studie te
maken van de — vooral in laatstgenoemd werelddeel —
zoo belangrijke verwerking van melkproducten, terwijl hij
tevens goed op de hoogte was geraakt met de voornaamste
exportgebieden, hetgeen na zijn terugkeer in ons land, in
1922, aanleiding vormde tot de oprichting van het im- en
exporthuis Leo de Winter, een firma, welke uitsluitend



den exporthandel van melkproducten beoefent en zeer
snel tot voorspoedige ontplooiing kwam, waardoor omzet-
ting in den vorm van N.V. wenschelijk werd en in 1933
plaats vond. De W. neemt in zijn branche een vooraan-
staande plaats in, hetgeen blijkt uit het feit, dat hij o.a.
initiator was van de Handelscondities van melkproducten,
bekend als M.P.C.-condities, en vice-voorzitter is van de
Vereen, v. Groothandelaren in melkproducten, benevens
lid van diverse advies (crisis) commissies. Daarenboven is
hij Commissaris van verschillende ondernemingen, terwijl
vele publicaties van zijn hand in vakbladen zijn versche-
nen. Ook op maatschappelijk gebied beweegt hij zich: hij
is bestuurslid van eenige liefdadigheidsorganisaties, o.a.
penningmeester van de Joodsche Gezinsvoogden en -voog-
dessen en bestuurslid van de stichting „Tehuis voor wer-
kende jongens". Moderne literatuur en oude schilderkunst
hebben zijn onverdeelde belangstelling. - Schubertstraat
43, Amsterdam-Z.


