
Bergmann, Johan Henry. - Dir. der N.V. Reederij
J. H. Bergmann. - Geb. te Amsterdam, den 3den Febr. 1882
als zoon van Johannes Bergmann en Elisabeth Marianne
Noordij k. - Geh. te Amsterdam den Uden Augustus 1904

met Johanna.
CorneliaVollers.
- Kinderen: Eli-
sabeth Marian-
ne, geb. 31 Mei
1905, directrice
van het Nieuwe
Huis te Amster-
dam ; Antonia
Johanna Maria,
geb. 9 Sept.
1915, leidster
aan een Mon-
tessorischool te
Rotterdam. -
In 1904 stichtte
hij de Reederij
J. H. Bergmann,
welke aanvan-
kelijk slechts
een stoomsleep-
boot in de vaart
had,thans ech-
ter ongev. hon-
derd motorboo-
ten, watertaxi's,
passagiersboo-

ten, sleepbooten en dekschuiten. — Bovendien heeft B.
de leiding van het „Reisbureau Bergmann" welk bureau
zich in het bijzonder toelegt op vreemdelingenverkeer en
het doen maken van rondvaarten, boot- en auto-excursies
in binnen- en buitenland. - Op het gebied van binnen-
scheepvaart heeft B. verschillende nieuwe denkbeelden
naar voren gebracht en prae-adviezen op congressen uitge-
bracht. - Op zijn initiatiefis bet eerste der binnenscheep-
vaartcongressen gehouden, die nu regelmatig plaatsvin-
den. - B. was oprichter en bestuurslid van de in 1913 ge-
houden eerste Ned. Tentoonstelling op Scheepvaartgebied
(E.N.T.O.S.). Voorts is hij oud-secretaris der Ver. Schut-
tevaer, voorz. vanhet Oranje Comité, regent Pater Weinter-
fonds en van het Burgerweeshuis, gemeenteraadslid van
Naarden, ruim 25 jaar districts-voorz. v. Liefdadigheid naar
Vermogen, en eenzelfden tijd patroon der Kon. Ver. tot
opleiding van Ambachten en Beroepen, verder penning-
meester van het schoolfonds „Schuttevaer", voorz. der
Zeilvereeniging „Het IJ", consul van de „Kon. Motor-
boot Club", bestuurslid Ver. Binnenscheepvaartcoiigres,
eere-voorz. Ned. Reis Ver. afd. Bussum, oud-voorzitter
der Ver. v. Schuitenverhuurders en van de Unie voor
Watertoeristen. - Gedurende den mobilisatietijd werden
door hem regelmatig besprekingen gehouden met, en in-
lichtingen verstrekt aan den inspecteur-Generaal van de
Scheepvaart ten behoeve van defensie te water en de
economische belangen in verband met de binnenscheep-
vaart. - B. is in 1929 onderscheiden met de ridderorde van
Oranje-Nassau en het Witte Mobilisatiekruis. — Op bui-
tenlandsche reizen bezocht hij veel Europeesche landen. —
Hij heeft een daadwerkelijke belangstelling voor Maat-
schappelijk werk, waaraan hij derhalve veel vrijen tijd
offert. — De weinige tijd die voor ontspanning overblijft
besteedt hij aan lectuur, watersport en een partijtje tennis.
- Arnersfoortsche straatweg 52, „Huize Bergoord",
Naarden.


