
Bergman, Christïaan Ferdinand Wilhelmus. - Direct.
der N.V. Expl. en Productenhandel Mij. Rouwenhorst
Mulder & Co. te Semarang. - Geb. op 23 Aug. 1884 te
Zundert als zoon van Franciscus Johannes Bergman,
rijksambtenaar,
en Elisabeth
Oosterbaan. -
B. zelf is twee
maal gehuwd. —
Zijn eerste echt-
genoote heette
Antonetta Ma-
ria Catharina
Rijnties. - Na
haar overlijden
op 4 Aug. 1920
hertrouwde B.
met Conradina
Maria Felicia
Pothast, geb.
op 20 Oct. 1881
te Rotterdam.
- Kinderen: An-
ton Josef, geb.
op 14 Mrt. 1916,
en Elisabeth
Maria Christi-
na, geb. op 24
Nov. 1914. -
Na de 5-j.
H.B.S. te Til-
burg te hebben doorloopen, kwam B. in den handel. - Van
L903 tot 1905 stond hij in dienst van. R. S. Stokvis & Zn;
daarna aanvaardde hij een betrekking bij de Handels-
vereeniging „Amsterdam", voor welke maatschappij hij in
1906 naar Ned. Indië ging. - Vier jaar later werd hij ver-
tegenwoordiger van Herman Rosenthal te Tjilatjap. - Na
zijn Europeesch verlof, anno 1912, keerde hij in Indic
terug. — Hij trad in dienst bij de fa. Rouwenhorst Mulder &
Co., waarvoor hij l Oct. 1913 een kantoor opende te Se-
marang, waar B. tot 1920 als procuratiehouder werkzaam
was. - In genoemd jaar werd hij partner en in 1935 direc-
teur van bovengenoemde Mij. - Daarnaast vervult B.
verschillende andere functies. - Hij is lid van den Provin-
cialen Raad van Midden-Java en v. d. Gemeenteraad van
Semarang; hij zit in het bestuur v. diverse sociale en lief-
dadige instellingen. — Verder is B. directeur van de N.V.
Cultuur Mij. „Djomblong". — Hij heeft groote zakenreizen
gemaakt, o.a. naar China en Japan, en heeft drie maal een
bezoek gebracht aan Amerika. - B. gevoelt zich sterk aan-
getrokken tot maatschappelij ken arbeid; ook zijn echtge-
noote houdt zich daarmee bezig. — Zij is daarvoor door
Z.H. den Paus onderscheiden met een benoeming tot
eere dame in de Orde v/h Heilige Graf te Jeruzalem. -
Woengkallor 14, Semarang.


