
Boddaert, Jhr. Ir. Robertus Joan. — Scheikundige; eige-
naar van het Handelslaboratorium en Landbouw-Proef-
station v/h Dr. A. Verwey te Rotterdam. - Geb. 16 Mei
1878 te Middelburg, uit het huw. van Jhr. Jacques Phoe-
nix Boddaert,
industrieel, geb
22 Febr. 1847
te Middelburg,
en Jeanne Ma- :, > , . N \
deleine Casten-
dijk, geb. 19
Juli 1855 te
Amsterdam. -
Geh. te 's-Gra-
venhage op 7
Mei 1908 met
Henriëtte Jo-
hanna Christi-
na Teixeira de
Mattos, geb. 30
Dec. 1884 te
Amsterdam. -
Uit dit huw.
zijn een zoon en
een dochter ge-
boren, t.w.: 23
Dec. 1909 Jhr.
Henri Phoenix,
chem. drs., geh.
met Pauline
BlussévanOud-
Alblas, en 14 Mrt. 1915 Jkvr. Jeanne Madeleine Póronne.
- Jhr. B. studeerde aan de Hoogere Landbouwschool te
Wageningen en verwierf er in 1898 het landbouwkundig
ingenieursdiploma. Van 1898—1900 werkte hij op Java in
de suikerindustrie. In laatstgenoemd jaar echter keerde
hij naar lïuropa terug, ging te Aken aan de Technische
Hoogeschool studeeren en behaalde er in 1905 het schei-
kundig ingenieursdiploma. Tot 1911 werkte hij als bacte-
rioloog-soheikundige aan de Rijksscruminriehting te Rot-
terdam. Van 1911-1913 was hij fabrieksdir. van de Cen-
trale Guanofabrieken te Kralingscheveer. In laatstge-
noemd jaar associeerde hij zich met Dr. A. Verwey. Sinds
1921 berust de leiding van het Handelslaboratorium uit-
sluitend bij Jhr. B. — Dit laboratorium onderhoudt zeer
nauwe relaties met groote industrieele ondernemingen te
Rotterdam. Het is als zoodanig belast met het onderzoek
van tal van goederen, w.o. ertsen, die via de .Rotterdam -
sche haven worden in-, uit- of doorgevoerd. Met tal van
groote industriebedrij ven in het buitenland staat het labo-
ratorium in verbinding. - Jhr. B. is comm. van eenige
maatschappijen, was gedurende eenige jaren voorz. van



den Cbeniischen Kring te 's-Gravenhage en jarenlang lid
van het com. tot behartiging van Nationale Belangen. Hij
is lid van het Genootschap „Gijsbert Karel van Hogen-
dorp" te Rotterdam en lid van de Rotary Club te Rotter-
dam, bestuurslid van de „Alliance Francaise" te 's-Graven-
hage, Eereridder in de Johanniterorde - Gentschestr. 131,
Hcheveningen.


