
Bienfait, Jacques Louis. - .Scheikundig ingenieur; lid
der fa. Koning & Bienfait te A'dam. - Geb. 2 Mrt. 1895. -
Vader: Louis Bienfait, werktuigk. ing.; Moeder: Anna
Margaretha Elsebetha Maria Gallé. - Geh. 18 Dec. 1928
met Lucie Gé-
rardine Gentis.,
theol, cand.
Zoon: Frangois
Florian, geb. 21
Dec. 1929. - B.
doorliep de
H.B.S. in zijn

geboortestad
en nam daarna
vrijwillig dienst
bij de Artille-
rie; van 1915-
1918 was hij als
res.-off. onder
de wapenen;
daarna studeer-
de hij te Delft
en werd na vol-
tooiing van zijn
studie uitge-
zonden naar
Amerika als
eerste „ruil stu-
dent" van de

Netherlands-
America Foun-
dation; hij volgde cursussen en werd reeds spoedig aange-
steld in het bekende U.S. Forest Products Laboratory
Madison Wis. Eind 1924, terug in Nederland, trad hij als
ing. in dienst bij de fa. Koning & Bienfait, proefstation
voor bouwmaterialen en bureau voor chemisch onderzoek,
in 1890 opgericht door N. M. Koning, technoloog, en B.'s
vader, L. Bienfait. Eerstgenoemde, overleden, in 1895,
werd in Jan. 1897 als deelgenoot opgevolgd door Ir. H.
Baucke. Besprokene werd in 1930, na het uittreden van
zijn vader, in de firma opgenomen. - De opbloei dezer
instelling was gelegen in een toenemende belangstelling in



binnen- zoowel als in buitenland in de beproeving en het
onderzoek der materialen en in het vertrouwen dat de
firmanten konden wekken, o.m. blijkend uit opdrachten
van Rijk, provincies en. gemeenten. Toen het aantal
onderzoekingen van 300 tot 800 per jaar steeg, werd uit-
breiding noodzakelijk. In 1900 werd een door Beiiage ont-
worpen gebouw aan de Da Costakade betrokken, geoutil-
leerd met een volledig cem ent-laboratorium en. een me-
chanisch laboratorium met trek-, buig- en drukbeproe-
vingsmacbines voor het onderzoek van metalen, steen,
beton- en mortelstoffen, slag-, val- en afslijtingswerk-
tuigen en hulp werktuigen. Tevens werd het chemisch
laboratorium gemoderniseerd en een micrografische instal-
latie voor het onderzoek van metalen aangeschaft. — In
1925 werd, na het in functie treden van Ir. J. L. Bicnfalt,
het houtonderzoek met kracht ter hand genomen en de
installatie daartoe gecompleteerd. - Ten nauwste hangt
het werk van dit proefstation samen met de ontwikkeling
van bouwtechniek en industrie, terwijl firmanten door hun
deelneming aan materiaalonderzoek en aan den arbeid der
normalisatie en door publicaties in technische tijdschrif-
ten ook verder de gemeenschap dienen. — B. is voorts secr.
van den Bond voor Materialenkennis. — Zijn verdere be-
langstelling gaat in sociaal-paedagogische richting. Hij
was eenige jaren bestuurslid van het Dept. Amsterdam
van de Mij. voor Nijverheid en Handel en penningm. van
het Veiligheidsmuseum; thans is hij nog voorz. van de
Amsterd. Vereen, voor Vrije Opvoedkunst (Geert Groote-
school).- Hij bereisde de V.S. van N.-Amerika en vrijwel
geheel Europa. - Daniël Willinkplein 45, Amsterdam-Z.


