
Botman, Richardus Johannes. - Directeur der N.V.
Europeesche Goederen- en Reisbagage-Verzekering Mij. -
Geb. te Enkhuizen 6 Mei 1881. Vader: Bartholomeus
Gerardus Botman, Assuradeur te Enkhuizen.; Moeder:
Adriana Maria
van Thiel. -
Geh. met Ame-
lia Janssen. —
Kinderen: Ma-
thias Martholo-
meus, geb. 19
Febr. 1913;
Amelia, geb. 20
Juli 1916; Fre-
derik Lodewijk,
geb. 23 Jan.
1920; Bart, geb
6 Juni 1925. -
B. bezocht de
H.B.S. 3-j.c. en
trad na het be-
halen van het
einddiploma in
1897 als volon-
tair bij de Ned.
Spoorwegen te
Beverwijk in
dienst. In het
daarop volgend
jaar werd hij
bevorderd tot
Commies en overgeplaatst naar Hoorn. In 1918 volgde
zijn benoeming tot Bureau-referent bij de Hoofdadmini-
stratie, der H.IJ.S.M. en werd hij belast met regeling en
onderzoek van schade en toen de N.S. er toe overging, in
aansluiting met een reeds bestaande regeling bij buiten-
landsche spoorweg-Mijen, een verzekeringsdienst in te
voeren, werd B. in de adviescommissie opgenomen. Uit
dit streven is in 1920 de N. V. Ifiuropeesche Goederen- en
lieisbagage-verzekering maatschappij ontstaan, waarvan
B. bij de oprichting, de leiding op zich nam. Deze Maat-
schappij maakt als Zustermaatschappij deel uit van een
Int. Vereen.van 18 „Europeeschen", met een Centraal
Bureau te Parijs, welke nationale Maatschappijen zelf-
standig en onderling financieel onafhankelijk, de reisver-
zekeringen bij de meeste Europeesche spoorwegen verzor-
gen. - B. was lid van het Hoofdbestuur van het oud-Ka-
tholiek Ondersteuningsfonds en der Afd. Haarlem van
den Bond voor Staatspcnsionneering. - Van zijn hand ver-
scheen een boekwerk, getiteld: „Het Goederenvervoer per
Spoorweg". Voorts publiceerde hij diverse artikelen in
spoorwegtijdschriften. - Voor zaken maakte hij verschil-
lende reizen door Europa en hij bracht een bezoek aan Ned.-
Indië, met de bedoeling ook onzen archipel aan zijn orga-
nisatie toe te voegen. — Zijn vrijen tijd wijdt hij gaarne aan
de bestudeering van het leven der vogels, het schaakspel,
binnen- en buitenlandsche literatuur. - Ripperdapark 18,
Haarlem.


