
Beaufort, Jhr. Fran9ois Willem Lambert de. - Oud-
Voorzitter van de Stichting Havenbelangen te Rotterdam.
- Geb. te Renknm, 8 Sept. 1883. - Vader: Jhr. Binnert
Philip de Beaufort, Burgemeester van 's-Gravenhage;

- Moeder: Ada
Cornelia van
Eek. - Geh. met
Arnolda Anto-
nia Lechner. -
Kinderen: Jhr.
Willem Hen-
drik, geb. l Mrt
1910, werk-
zaam bij Wm.
H. Muller & Co.

; te Rotterdam,
geh. m. Maria
Laetitia van
Hamel; Jkvr.

J ' Ada Reineira,
^^^ geb. 22 Mei

1912, analyste
in het Diaco-
nessenhuis te

Amsterdam;
Jhr. Coenraad
CarelTbeocloor,
geb. 27 Juni
1916, stud. a.d.
Techn. Hooge-
school te Delft;

Jhr. Binnert Philip, geb. 7 Aug. 1919. - Jhr. d. B. bezocht
de Cadettenschool te Alkmaar en vervolgens de Kon. Mil.
Academie te Breda, welke instelling hij verliet in 1904 als
2e Lt. der Art. gedet. te Utrecht. Drie jaren later volgde
zijn promotie tot Ie Lt. en als zoodanig was hij van 1907
tot 1912 als ordonnans-officier van H.M. de Koningin
werkzaam. Daarna was hij ingedeeld bij het 2e Reg.
Veldart. te 's-Gravenhage en tenslotte bij de rijdende
Art. te Arnhem, de zgn. Gele Rijders. Na afgekeurd te
zijn voor den militairen dienst, bezocht Jhr. d. B. de
Handelshoogeschool te Rotterdam. Hij behaalde aldaar



het diploma en was van 1915 tot 1916 als agent van de
Geld. Credietver. werkzaam. In dat j aar werd h ij benoemd
tot Directeur van het kantoor der Nationale Bankver. te
Arnhem en na gedurende drie jaren deze functie uitge-
oefend te hebben volgde zijn benoeming tot Hoofddirecteur
van deze instelling. Van 1921 tot 1924 was hij vervolgens
Prov. Directeur van de Nat. Bankver. te Groningen, waarna
hij overging naar de Incassobank en de leiding van het kan-
toor te Rotterdam op zich nam. In 1936 is Jhr. d. B. als
zoodanig afgetreden. - Inmiddels heeft hij tal van open-
bare functies vervuld. Jhr. d. B. was enkele jaren Voor-
zitter van het Dep. voor Handel en Nijverheid en lid
v. h. Hoofdbestuur dezer Mij. Medeoprichter van de
„Economisch Statistische Berichten" en Voorzitter van
het Bureau tot plaatsing van afgestudeerden van de Ned.
Handolshoogeschool te Rotterdam. — Zijn verdiensten
werden officieel erkend met de benoemingen tot Ridder
in de orde van Oranje Nassau; Ridder in de Kroonorde
van Luxemburg; Ridder in de Kroonorde van Italië;
Ridder in de Kroonorde van België; en Ridder in de
Kroonorde van Lippe. - Van zijn hand verschenen publi-
caties vooral in de E.S.B. — In den loop der jaren maakte
hij o.a. reizen naar de Vereen. Staten van N.-Amerika,
Midden-Amerika en West-Indië. - Prinsevinkenpark 13,
's-Gravenhage.


