
Winterink, Johannes Carolus. — Onder-Dir. v. d. Wereld-
bibliotheek. - Geb. 10 Juni 1894 te Amsterdam, als zoon van
Johannes Carolus Winterink en Maria v. Tooren. - Geh. met
Catharina v. Schaik, geb. 25 Dec. 1894 te Amsterdam. -
Kinderen: Jo-
hanna Frederika
Wilhelmina, ge-
boren 19 April
1917; Catharina
Carolina, geb.
2 Maart 1924. -
W. genoot La-
ger Onderwijs
en verkreeg zijn
algemeene ont-
wikkeling door
zelfstudie en
avond-onder-

wijs. Hij trad
in 1908 als jong-
ste bediende bij
de Wereldbibli-
otheek in dienst
en werd daar
door Dr. Leo
Simons, den
stichter, opge-
leid tot uitge-
ver. Na alle af-
deelingen door-
loopen te heb-
ben, was W. jarenlang procuratiehouder. In 1915 had hij
de leiding van het Amsterdamsche Winterwerk der Wereld-
bibliotheek op zich genomen, in welke functie hij vele
tooneelvoorstellingen, voordrachten e.d. organiseerde.
Voorts is hij mede-oprichter van de Centrale Kunstorga-
nisatie, waarvan hij thans nog voorz. is; bestuurslid van
den Amsterdamsche Kunstkring Voor Allen; secr.-pen-
ningm. der Wereldbibliotheek-vereen.; secr. van het
Simons-wereldbibliotheekfonds en commissaris van het
Bureau voor Populair Wetenschappelijke en Kunstzinnige
inlichtingen der W.B.-Ver., terwijl hij bij de oprichting
van de 3 laatstgenoemde instellingen een werkzaam aan-
deel had. — W. geeft, als onderdeel voor de opleiding in
den. boekhandel en uitgeverij, avondles aan de A'damsche
Grafische School; vele lezingen en voordrachten over de
verspreiding en de techniek van het boek werden door
hem in Nederland en Vlaanderen gehouden voor Open-
bare Leeszalen, Volksuniversiteiten, afd. v. h. Instituut v.
Arb. Ontw. en vele andere cultureele organisaties. In ver-
schillende bladen verschenen artikelen van zijn hand over
de techniek en het lezen van boeken, de exlibriskunst, enz.
terwijl ook uittreksels van zijn avondlessen aan de Am-
sterd. Grafische School in druk verschenen onder den
titel: De Uitgever en de kunst van den verkooper. Ter



perso is het vakboek „Het Uitgeversbedrijf" bij de Com-
missie voor de Vakopl. van de Verceniging ter bevorde-
ring van de belangen des Boekhandels. Hij was mede-
oprichter en bestuurder van de Stichting „Ons Kind" die
bij de geboorte van Prinses Beatrix het gelijknamige boek-
werk publiceerde en opdroeg aan H.H.K.K.H.H. Prinses
Juliana en Prins Bernhard, ten bate van het Beatrix-Fonds.
Ook is hij mede-oprichter en secretaris van do Stichting
„Onze Oude Letteren" voor het publiceeren van nieuwe
critische tekstuitgaven van moeilijk bereikbare werken
uit onze oude Nederlandsche Letterkunde. - Voetbal,
zeilen, zwemmen, tennissen, schaken en de exlibriskunst
dienden en dienen hem tot ontspanning. - Jozef Israëls-
laan 34, Bussum.


