
Asselbergs, Johannes Petrus Josephus, van beroep indus-
trieel, werd 5 Februari 1879 te Bergen op Zoom geboren,
als zoon van Carolus Joannes Asselbergs en Dorothea
Maria van Heijst. - Hij huwde te Groenlo, 4 October 1904

met Maria Her-
mina Bertha
Antonia Wie-
gerinck. - Stu-
deerde na de
Lagere School
en de U.L.O.
verder in de mo-
derne talenen de
diverse handels-

weten schap-
pen. - Hij werd
in 1904 als me-
defirmant op-
genomen in het

door zijn
Grootvader in
1841 te Bergen
op Zoom ge-
stichte, en des-
tijds door zijn
in 1913 over-
leden Vader
beheerde be-
drijf. - In 1917
werd de firma
omgezet in de

N.V. Asselbergs' Ijzerindustrie en Handelmaatschappij,
welke tien jaar later — in 1927—een dochtermaat-
schappij stichtte, nl. de N.V. Zuid Nederlands ohe IJzer-
en Metaalgieterij en Machinefabriek. Op beide fabrieken
tezamen werken ongeveer 350 a 400 arbeiders. In hoofd-
zaak bewegen beide bedrijven (ijzergieterijen) zich : eens-
deels op het maken van klein massa-gietwerk (machinaal)
en anderdeels op het maken van zwaar machiuegietwerk.
— Behalve Directeur over beide genoemde bedrijven, is de
heer As.selbergs Commissaris van meerdere N.V.'s, o.a.
van de Prov. N. Brab. Electr. Mij te 's-Hertogenbosch,
van v. Mierlo en Zn N.V. Bankiers te Breda en van de
Gebr. v. Gilsc Kandijfabriek N.V. te Roosendaal. - Ook



in het openbare leven vervulde hij diverse belangrijke
functies. Zoo was hij o.m. van 1923-1932 Federatie-Voor-
zitter van de Alg. Kath. Werkgevers Vereeniging in
Nederland, en vervult hij thans nog Bestuursfuncties bij
een drietal Werkgeversvereenigingen, die zich bewegen op
sociaal, economisch en commercieel terrein. Verder is hij
Lid van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, Lid
van den Raad van Toezicht der Kath. Econ. Hoogeschool
te Tilburg, Lid van de Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken v. Westelijk Noord Brabant, en Voorzitter van het
Economisch Technologisch Instituut voor Noord Brabant.
- In 1922 verwierf hij de Pauselijke Onderscheiding van
Ridder in de Orde van den H. Gregorius den Groote. - In
1923 werd hem bovendien de Koninklijke Onderscheiding
van Ridder in de Orde van Oranje Nassau verleend, terwijl
in 1929 de bevordering tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau volgde. - Stationsstraat 28, Bergen op Zoom.


