
Wijnbergh, Pieter Melcher. - Eigenaar van een groot
winkelbedrijf. - Geb. op 13 Juli 1864 te Velsen als zoon van
Hendrikus Johannes Wijnbergh, en Jacoba v. Oostvoorn.
- Hij trad in het huwelijk met Johanna Pauw, geb. te
Monnikendam op 25 Febr. 1866 en oveii. op l Nov. 1933.
Zij schonk hem een dochter, Bliza Wilhelmina Hendrika,
geb. 7 Nov. 1888, goh. met den makelaar H. F. Schend-
stok, alsmede twee zoons: Hendrikus Johannes, geb. op 15
Juli 1890, thans bedrijfsleider v. d. fa. Wijnbergh & Co., geh.
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m. Catharina Ja-
coba Theoclora
Clara Smit, en
Folkert Johan-
nes, geb. op 16
Maart 1892, be-
last met de ad-

ministratieve
leiding, geh. m.
Aafje Pool. -
W. bezocht de
Lagere School
en de Avoricl-
teckenschool.

Een tijd lang
"werkte hij als

timmerman,
doch hij nam
door zijn groo-
tere bomvkund.
kennis later een
leidende positie
in bij groote

bouwwerken.
Eerst in 1890 be-
gon hij met wat
later zijn carrière zou worden: met weinig kapitaal zette hij
een kruidenierswinkel op onder den naam de JBoterton, later
Winkelvereeniging Wijnbergh & Co. Dank zij zijn groote
arbeidskracht en zijn helder inzicht, wist hij zijn zaak snel
uit te breiden. Hij opende het eene filiaal na het andere.
Ook begon hij zelf producten te fabriceeren, die in zijn zaak
werden, verkocht. De firma Wijnbergh heeft thans 42
filialen in Nederland, waarvan. 28 te Amsterdam. Het
personeel bestaat uit plusminus 250 man. Het hoofdkan-
toor en de opslagplaatsen, alsmede de fabriek, waar vele
artikelen door eigen krachten worden vervaardigd, zijn
gevestigd te Amsterdam, v. üiemenstr. 2. - W. is eenig
eigenaar der fa. Wijnbergh en Co. en heeft nog steeds de
leiding in handen; daarbij wordt hij terzij gestaan door
zijn beide zoons. - Zijn oude beroep heeft hij nooit geheel
opgegeven. Zijn eigen huis te Santpoort is door hem zelf
ontworpen, en in eigen beheer gebouwd, evenals het pand
v. Diemenstr. en een aantal andere huizen. - Huize
„Najade" Duinweg, Santpoort.


