
Beaufort, Jhr. Mr. Johannes Cornelis de. - Koopman
en bankier. - Geb. op 27 Dec. 1886 te Woudenberg, zoon
van Johannes Bernardus de Beaufort, burgemeester van
Woudenberg en Jkvr. Cornelia Maria van Asch van Wijck.
- Goh. op 3 Mrt
1914 te Haar-
lem met Jkvr.
Adrienne Marie

Henriette
Quarles van
Ufford. - Kin-
deren : Jkvr.
Henriette Cor-
nelie, geb. 14
Juli 1916; Jhr.
Romain, geb.
12 Juli 1917;
Jkvr. Margue-
rite Yvonne,
geb. 16 Dec.
1920 en Jhr.
Charles Louis,
geb. 22 Maart
1924. - Jhr. de
B. genoot pri-
vaatlessen in
zijn geboorte-
plaats en volg-
de daarna l j aar
onderwijs aan
een lagere school
te Utrecht. Vervolgens bezocht hij de gymnasia te Utrecht
en Amersfoort en ging, na van uit de 5de klasse van het
gymnasium te Amersfoort staatsexamen gedaan te heb-
ben, rechten studeeren aan de Utr. Universiteit. Op 29 Jan.
1914 promoveerde hij op stellingen. Op l Juni van dat jaar
kwam hij in dienst bij de fa. van Loon & Co. te Amster-
dam en op l Oct. d.a.v. bij de fa. Hope & Co. aldaar. Bij
laatstgenoemde firma werd hij op l Juli 1917 tot alg.
procuratiehouder benoemd. Op l Oct. 1919 werd hij als
deelgenoot in de fa. van Loon & Co. opgenomen. Tenge-
volge van het overlijden op 15 Aug. 1935 van. Jhr. W. H.
van Loon is deze firma op 31 Dec. 1936 in liquidatie ge-
treden; Jhr. de B. vestigde zich toen zelfstandig als com-
missionnair in effecten te Amsterdam. Op l Febr. 1938
werd hij als deelgenoot in de fa. van Eeghen & Co. opge-
nomen (voor de beschrijving zie bij H. L. van Eeghen). —
Jhr. de B. is comm. van de Amst. Hypotheekbank, van



de Amst. Zee- en Brandass. Mij., van de Dordtsche Petr.
Industrie Mij., van de Holl. Stoombootmij., van de Ma-
cloera Stoomtrammij, en van de Vereen. Vorstenlandsche
Cultuurmij. Hij is voorts bestuurslid van de vereen, voor
den Effectenhandel en van de Groote Club Doctrina et
Amicitia en lid van den Baad van Toezicht op de Rijks-
postspaarbank en van den Raad van Toezicht van de
Spaarbank voor de Stad Amsterdam terwijl hij van den
beginne af lid is geweest van den Centr. Beleggingsraad
met uitzondering van de perioden, dat hij volgens de wet
niet herkiesbaar was. Jhr. de B. werd op 7 Juni 1937 be-
benoemd tot off. in de orde van Oranje-Nassau. Hij is een
liefhebber van reizen en heeft de meeste landen van Europa
bezocht. - Rijperweg 9, Bloemendaal.


