
Wispelwey, Reinhold Oscar August. - Directeur van de
N.V. Zwolsche Ijzergieterij en Machinefabriek v/h G. Wis-
pelwey & Co. - Geb. 17 Dec. 1883 te Zwolle, als zoon van
Gerrit Jacobus W., geb. 8 Dec. 1850 en Emma Schröder,



geb. 27 Juni
1853. - W. trad
op 12 Februari
1931 te Drach-
ten in het hu-
welijk met Au-
gusta Bleeker,
geb. 24 April
1905. - Kinde-
ren : Gerrit Ja-
cobus, geb. 27
Nov. 1931; Hen-
drik Willem,
geb. 13 Maart
1933 en Rein-
heid Piet, geb.
2 Juli 1935. -
W. bezocht de
L.S. en de H.
B.S. te Zwolle;
hij was werkz.
op verschillende
Zwitsersche fa-
brieken, alsme-
de in Duitsch-
land en de V.S.
Tenslotte werd hij belast met de leiding van de machine-
fabriek van zijn vader; in 1912 werd hij als compagnon
in de fa. opgenomen. Het bedrijfis in 1851 gesticht door
zijn grootvader G. J. Wispelwey. Men begon met 7 werk-
lieden voor het gieten en afwerken van bouwvakartikelen,
doch weldra bleken belangrijke uitbreidingen noodzake-
lijk. In 1890 werden er bruggen, stoommachines, stoom-
ketels e.d. gefabriceerd en werkte men met 100 man per-
soneel. Vrijwel alle bruggen in Zwolle zijn o.a. door deze
onderneming geleverd en ook elders heeft zij vele bruggen
geplaatst. — Sinds het overlijden van zijn vader, in 1916,
rust de geheele verantwoordelijkheid op W. - Het bedrijf
levert bouwvakartikelen, machmegietwerk, constructie-
werken, zooals gashouders, olietanks, condensors enz.
Verder toestellen voor gasfabrieken en suikerfabrieken. -
Tegenwoordig werken in de onderneming ongeveer 120
man. - Fabrieken, kantoren en opslagruimten nemen ca.
6500 M2, ruimte in beslag. - W. is lid van den K. v. K.,
van het hoofdbestuur van de Ned. Mij. voor Nijverheid
en Handel, van de plaats, comm. van toezicht op het
Middelb. Onderwijs en van den Raad van Arbitrage in
metaalindustrie en -handel. Hij is daarnaast bestuurslid
van de Stichting Zwolsch Borgstellingsfonds, van de
Zwolsche Burgerwacht en van de Woningbouwvereen.
„Openb. Belang''. - Groot Weezenland 37, Zwolle.


