
Krimpen, Jan van. - Lettergieter en boekdrukker. -
Geb. 12 Jan. 1892 te Gouda als zoon van Nicolaas van
Krimpen, geb. in 1854, overl. in 1908, en van Maria Braat,
geb. in 1856 en overl. in 1901. - v. K. was geh. met Catha-
rina Elizabeth Henrietta ten Houte de Lange. Na haar
overlijden in 1937 hertrouwde hij met Catharina Jacoba
Senn, geb. in 1905. Zijn zoon Huibrecht, geb. 11 Maart
1917, studeert in de rechten aan de Universiteit te Amster-
dam. - Sedert 1925 is v. K. verbonden aan het bedrijf van
de fa. Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem, de huidige N.V.
Joh. Enschedé & Zonen Grafische Inrichting. Het bedrijf
is in 1703 opgericht door Izaak Enschedé en was aanvanke-
lijk uitsluitend een drukkerij. Later richtte de firma haar
belangstelling ook op de uitgeverij. In 1737 nam de onder-
neming de uitgifte ter hand van de „Oprechte Haarlem-
sche Courant", voordien uitgegeven door de familie Caste-
lein. Vijf jaar later nam zij de lettergieterij over van de
Zwitsersche familie Wetstein te Amsterdam en in 1772
nam zij den naam aan van Joh. Enschedé & Zonen. Sedert
het begin van de 19de eeuw worden door deze firma bank-
biljetten en andere waardepapieren gedrukt en sedert het
midden van de 19de eeuw ook postzegels. Tusschen 1726
en 1938 hebben niet minder dan zes geslachten van de
familie Enschedé het bedrijf bestuurd en steeds was daar
ook een Johannes Enschedé bij. Eerst in 1933 is voor het
eerst een firmant met een anderen naam in de directie op-
genomen, nl. A. D. Huijsman. De tegenwoordige directeu-
ren zijn, behalve laatstgenoemde, B. P. Enschedé en Mr.
A. J. Enschedé. — Van de hand van v. K. zijn bijdragen
verschenen in verschillende dagbladen en enkele binnen-
en buitenl. tijdschriften, w.o. „The Fleuron" a Journal
of Typography, uitgegeven door Stanley Morison. - J. H.
Weissenbruchweg 19, Heemstede.


