
Beuker, Willem. — Dir. van de N. V. Mij. steden verwar-
ming voorheen Techn. Bureau W. Beuker & Zn. — Geb.
15 Juli 1894 te Amsterdam, als zoon van Klasina Bundel-
man en Willem Beuker. - B. doorliep de lagere school,
bezocht de El.
Techn. School
en behaalde in
1912 het diplo-
ma. - Achter-
eenvolgens was
hij als volon-
tair werkzaam
bij verschillen-
de technische
bedrijven in
Duitschland. —
Toen in 1914
de oorlog uit-
brak, keerde B.
naar Holland
terug, waar hij
in dienst trad
bij het Tech-
nisch Bureau
W. Beuker &
Zn. - B. is
thans eenig fir-
mant in de fir-
ma W. Beuker
& Zn. en direc-
teur van de N.V
Mij. Stedenverwarming voorheen Technisch Bureau
W. Beuker & Zn. — Het Technisch Bureau van den N.V.
projecteert en voert alle soorten technische installaties uit
voor verwarming, ventilatie en gezondheidstechniek. —
Deze Mij. legt zich toe op gecentraliseerde warmtevoor-
ziening voor groote woning-complexen - B. vroeg in
1925 concessie aan de Gemeente Amsterdam voor het
stichten en exploiteeren van een warmte-centrale ter
voorziening van het nieuwe stadsgedeelte bij de Apollo-
laan te Amsterdam. — Doordat de Gemeente ongaarne
door particulieren leidingen laat leggen in den openbaren
weg, is van dit grootsch opgezette plan om uit geheel
Zuid de schoorsteenen te doen verdwijnen en hiervoor een
warmte-centrale met één schoorsteen te stichten, niets
gekomen. - Wel heeft de propaganda voor deze gedachte,
in den vorm van brochures, lezingen en artikelen in het
tijdschrift „Stedenverwarming" onder redactie van B.
veel bijgedragen tot de verwezenlijking van groote gecen-
traliseerde voorzieningen, zooals deze thans voor warmte
en warm water in Amsterdam op tal van plaatsen uitge-
voerd zijn. - Een van de grootste complexen is dat van de
wolkenkrabber met ca. 310 groote flatwoningen, welke
van een centraal ketelhuis uit verwarmd worden en warm
water ontvangen. Het ontwerp en de uitvoering van deze
installaties geschiedden, door de fa. W. Beuker & Zn. -
Volgens B. zal de toekomst zeer zeker loeren, dat deze
wijze van warmte-distributie, zoowel uit economisch als
uit sociaal-hygiënisch oogpunt, beduidende voordeelen
afwerpt. - Naast de exacte wetenschap, waaraan de mo-
derne warmte-techniek zooveel te danken heeft, kwam B.
in aanraking met tal van verschijnselen, welke niet met de
bekende theorieën te verklaren waren, zoodat, toen de
vereeniging voor Psychical Research in Holland opgericht
werd, hij eeiï van de eerste leden daarvan werd. — De
overweging, dat het voor lederen zakenman wenschelijkis
om naast zijn bedrijf enkele liefhebberijen te hebben, als
tegenwicht tot de dagelijksche beslommeringen, was aan-
leiding, dat hij zijn vrijen tijd grootendeels aan dergelijke
onderzoekingen wijdde en dat zijn bibliotheek een keur-
collectie bevat van werken op parapsychologisch gebied
uit binnen- en buitenland. - Naast de talrijke zorgen als
hoofd van een bedrijf vond hij nog tijd om thans reeds
gedurende bijna 25 jaar als bezoeker van de vereen.„Liuf-



dadigheid naar Vermogen" op te treden. - Verder is hij
voorzitter van den Ned. Bond van Werkgevers in de Ver-
warmingsindustrie en hij was tevens ca. 5 jaar voorz. van
de Amst. Verwarmingsinstallateurs-Vereeniging. - Hij
maakte studiereizen naar het buitenland. - Te Dresden,
Berlijn en Hamburg bestudeerde hij afstandsverwarmin-
gen. - Dan. Willinkplein 45xi, Amsterdam.


