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Geh. rnet Henviëtte Kikkers. - Na het behalen v.h. eindclipl.
Handelsseh. te Rolduc volgde W. een 4-j. handelsopl. i. h.
buitenl. W. was resp. te Hamburg, Manchester en Saint
Quentin werkz. Teruggekeerd in ons land, werd hij in de
commandit. vennootsch. Wyers opgenomen, waarvan hij
na de omzetting tot N.V. Directeur werd, waarmede de
vierde generatie Wyers niet de leiding van het in 1797 op-
gerichte handelsbedrij f werd belast. - De oprichter, J. P.
Wyers, stichtte op 22 April van genoemd jaar te Dordrecht
een handelsonderneming in wollen, linnen en katoenen
manufacturen, legde zich toe op den groot- en kleinhandel
in deze artikelen en in lateren tijd tevens op den export.
In 1880 werd te Amsterdam een bijkantoor gevestigd, uit-
sluitend voor de engros-zaken, en twee jaren later even-
eens te Rotterdam, welk bijkantoor later ten behoeve van
de afd. groothandel omgezet werd in hoofdkantoor. Tevens
werden filialen te 's-Gravcnhage, Utrecht, Leeuwarden
en Manchester geopend. In 1910 werd de hoofdzetel naar
Amsterdam verplaatst. Al dien tijd was het bedrijf geheel
in handen der familie Wyers gebleven en pas in 1920 werd
tot omzetting in een Naamlooze Vennootschap overge-
gaan. - Inmiddels was ook een begin gemaakt met de
fabricage van diverse producten. De groote bloei van het
bedrijf heeft het stichten van nieuwe bijkantoren nood-
zakelijk gemaakt, ook in het buitenland. Momenteel zijn
te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Arn-
hem, Groningen, Brussel en Antwerpen kantoren der N.V.
gevestigd. De Wyers Fabrieken zijn gevestigd te Courtrai
en te Wevelghem. Het exportbedrij f werd geconsolideerd
door medewerking aan en belangrijke deelname in de N.V.
Handel Maatschappij „Europa-Azië" met hoofdzetel te
Amsterdam, en vestigingen te Batavia en Soerabaja en de
Tissage J. P. Wyers S.A. te Courtrai. - Een eigen maand-
blad op het gebied van woninginrichting geeft Wyers se-
dert vele jaren in Nederland uit ten behoeve van de
woninginrichters in ons land, die in „Intérieur", zooals dat
welverzorgde tijdschrift geheeten is, allerlei wetens waar -
digs, de binnenhuiskunst betreffende, in woord en beeld
aantreffen. Bovendien geeft de Vennootschap nog een
Belgische editie van dit tijdschrift in de twee Belgische
landstalen uit. - De geschiedenis van deze onderneming
toont duidelijk aan, dat door voortvarendheid, gepaard
aan inzicht en voorzichtig beheer, ook in perioden van eco-
nomischen teruggang door de familie Wyers de trouw aan
het devies „lek Waeck" (anno 1797) is blijven bestaan. -
Voor zakendoeleinden maakte W. reizen naar vrijwel alle
landen van Europa, de geheele Levant, Klein-Azië, Noord -
Afrika, enz. - Van Eeghenstraat 82, Amsterdam.


