
Bührmann, George Hendrik.- Directeur van G. H. Bübr-
mann's Papiergroothandel N.V. te Amsterdam. — Geb.
6 Dec. 1879 te Amsterdam. - Zoon van George Hendrik
Bührmann. die in 1866 genoemden Papiergroothandel
oprichtte, en Henriëtte Madeleine Gude. - In 1912 te
Amsterdam geh. met Anna Maria Le Gras. - Kinderen:
George Hendrik geb. 30 Jan. 1913, werkzaam in de zaak
van zijn vader; Henriëtte Madeleine, geb. 27 Febr. 1915;
Maria Jacoba, geb. 28 Juni 1917; Willem, geb. 19 Jan.
1919.— Daar B. in zijn jeugd veel met ziekten te kampen
had, bezocht hij slechts l jaar de Lagere Schooien l jaar
de 5-j. H.B.S., genoot in hoofdzaak privaatonderricht en
volgde later verschillende cursussen. Verder werd hij ge-
heel in de zaak van zijn vader opgeleid. In 1905 werd hij
tot procuratiehouder v. h. bedrijf benoemd, in 1906 werd
hij medevenn. en in 1907, na het overlijden van zijn vader,
nam hij de geheele leiding van de zaak op zich. — Deze
werkte toenmaals met vijftien man personeel en was ge-
vestigd aan de Prinsengracht. Onder B.'s leiding werd al
spoedig tot uitbreiding overgegaan. Aanvankelijk werd de



aangrenzende
ouderlijke wo-
ning ten dien-
ste van het be-
drijf gesteld,
later nog eenige

belendende
perceelen en
thans bevat de
zaak een uitge-
breid complex
aan de Kei-
zers en Prinsen-
gracht. In den
loop van den
tijd zijn tal van
andere zaken
op dit gebied
overgenomen

en verschillen-
de filialen op-
gericht. Op ini-
tiatief van B.
is het G.H.B.
Laboratorium

gesticht en aan
de zaak ver-
bonden. Dit is
een van de beste laboratoria op het gebied van papier-
onderzoek in Europa geworden. Het bedrijf werkt thans
met een personeel van vijfhonderd man; kantoren zijn ge-
vestigd te 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht, Groningen
en Maastricht en de import- en exporttransacties strekken
zich uit over de geheele wereld. Niettegenstaande zijn
drukke werkzaamheden vindt B. toch steeds den tijd om
tal van andere functies waar te nemen. Behalve dat hij
Directeur is van de dochterondernemingen G. H. Bühr-
mann's Internationale Papiergroothandel N.V. en de
N.V. Luxepostpapier- en Enveloppenfabriek v/h Jan
Klompe, is hij Gecommitteerd Lid van den Raad van Be-
heer van de N.I.P.E.M., Ned.-Ind. Papier-Emballage Mij.
N.V., Gedelegeerd Commissaris van de Bates Cepro
Zakken Mij. N.V. beide opgericht door G. H. Bührmann's
Papiergroothandel N.V., en Leider van liet Ned. Ind.
Ampas Syndicaat, Hoofdbestuurslid van den Ned.
Papierbond, Voorz. van de Groep Schrijf- en Drukpapier
van dezen Bond, Voorzitter van de Groep Pakpapierid.,
Lid van de Grafische Bedrijfs-Com. Voorts is hij Com.
van de volgende instellingen: N.V. HandelsCie „Alhaco",
N.V. Transport Mij. „Asscbaffenburg", N.V. Bataafsche
Negotiatie Git:., N.V. Administratiekantoor „Insulinde",
N.V. Trustbeheer en ïrustverband, Veth's Papierzakken-
fabriek N.V.. Het exameninstituut van het Genootschap
voor Reclame telt hem onder zijn bestuursleden evenals
het Museum voor de Grafische Vakken te Utrecht. Hij is
Eerevoorzitter van de Strathmore Advisory Council, West
Springfield Mass. U.S.A. Lid van een aantal industrieole
en commercieele organisaties; Lid van de Commissie Q
van het Centraal Normalisatiebureau. Hij maakte eenige
jaren deel uit van den Raad van Arbeid te Amsterdam,
van het Bestuur der Maatschappij voor Nijverheid en
Handel, afd. Amsterdam, en als voorzitter van de Com-
missie van Magazijn beheer van het Instituut voor Effi-
ciency. Gedurende den wereldoorlog maakte hij deel uit
van de Papier Crisis Commissie en kort daarna van de
Commissie van Deskundigen en Belanghebbenden inzake
papier, waarvan het z.g. „Papierbesluit" het wettelijk ge-
volg was. - Tijdens zijn verblijf in Amerika hield B. een
serie lezingen over Nederland en Nederlandsch-Indië. Hij
schreef technische artikelen in tal van vaktijdschriften
en deed een aantal brochures het licht zien. — Hij heeft
zakenreizen gemaakt door geheel Europa, een groot ge-
deelte van Amerika en Nederlandsch-Indië. - Villa
„Irene", Ter Hofstedewog 9, Overveen.


