
Beyerman, Johannes Pieter Philippus. - Industrieel. -
Geb. 12 Oct. 1891 te Waardenburg. - Vader: Hugo Chris-
tiaan Beyerman, industrieel; Moeder: J. L. S. Clinge
Doorenbos. - Geh. 19 Juli 1917 met Theresia Johanna
Justina Armanda Berckmans. — Kinderen: Hugo Christi-
aan, geb. 22 Sept. 1919 en Willem Karel, geb. 4 Mei 1921.
- B. doorliep de H.B.S. te Middelburgen bezocht de Hoo-
gere Textielschool te Enschede, waar hij in 1910 het eind-
diploma behaalde. - Daarna vertoefde hij eenige jaren
in Frankrijk, Engeland, Duitschland en Zwitserland,
teneinde zich op chemisch en. technisch gebied prac-
tisch te bekwamen. In 1914 richtte hij te Vlissingen
onder den naam Beyerman & Riemens een chemische fa-
briek op, welke later naar Rijswijk werd overgeplaatst en
herdoopt in N.V. Chem. fabriek Rijswijk, waarvan B.
thans nog dir. is en welke als onderafdeeling exploiteert
de N.V. Lak- en Verffabriek Batavia te Batavia. - Op



l April 1917
werd hij aange-
zocht de functie
te willen aan-
vaarden van
dir. van de
N.V. Zwitser-
sche Waschin-
richting & Ver-
verij Rijswijk,
waarvan hij
thans hoofd-di-
recteur is. Deze
fabriek is in den
loop der jaren
ca. 10 maal ver-
groot; zij heeft
haar aantal
werknemers, dat
aanvankelijk ca.
80 bedroeg, tot
ca. 450 weten
uit te breiden.
Op haar gebied
is zij de grootste
fabriek van ge-
heel Nederland. - Hij is lid van het dag. bestuur van het
Proefstation van de Waschindustrieën; lid der comm. van
advies van den Rijksvezeldienst en comm. der Haagsche
Overdekte Kunstijsbaan; gedeleg. comm. van de S. A.
Blanchisserie „La Neigeuse" te Brussel en gedel. comm.
der N. V. v/h Kon. Zeeuwsche Stoomwasscherij en Ververij
„De Volharding" te Vlissingen en gedeleg. der S. A. Les
Usines Ribby te Antwerpen. - In den loop der jaren be-
zocht hij diverse Europeesche landen, alsmede Amerika. —
Ernst Casimirlaan 20, 's-Gravenhage.


