
Dobbelmann, Dr. Petrus Bernardus Hubertus Maria. —
- Dir. N.V. Dobbelmann's Zcepfabr. - Geb. 8 Juni 1904 te
Nijmegen. - Ouders: Petrus Thcodorus Hubertus Maria
Dobbelmann, geb. 18 Juni 1862, dir. Dobbelmann's fabr.,
en Maria Cecilia van Wayenburg, beiden overl. - Geb.
met Elisabeth Ludgarda Maria Hoogeweegen, geb. 17 Dec.
1915. - D. doorliep de lagere school en vervolgens het gym-
nasium van het Can. College te Nijmegen. Gedurende vijf
jaar studeerde D. aan de Universiteit te Freiburg in Zwit-
serland en promoveerde aldaar met de vermelding „magna
cum laude" tot doctor in de natuurwetenschappen, hoofd-
vak Chemie op proefschrift, getiteld: „Etude sur la Chloru-
rationdcsdérivés de rortho-methyl-benzo phénone." — In
1930 verbleef D. enkele maanden te München, waar bij een
speciale cursus heeft gevolgd, ver ban d h ouden d m et d e zeep-
fabricage. Vervolgens heeft bij 4 maanden op het laborato-
rium van een zeepfabriek te Kopenhagen gewerkt. In het
voorjaar van 1931 werd D. chemisch leider bij de N.V.
Dobbelmann's Zeepfabrieken, waarna in 1934 zijn benoe-
ming tot directeur volgde. De directie bestaat thans uit
drie gebr. Dobbelmann. Het bedrijf werd anno 1733 onder
leiding van J. Th. en J. de Mist opgericht te Nijmegen.



In 1854 werd de
zaak door zijn
overgrootvader
J. P. Dobbel-
mann en diens
zoon overge-
nomen. Eerst in.
1919 werd de
firma in een
N.V. omgezet.
Thans vinden
ruim 200 perso-
nen een werk-
kring bij deze

zeepfabriek,
waarvan de pro-
ducten in bin-
nen- en buiten-
land een groote
bekendheid ge-
nieten. Haar
producten wer-
den reeds vele
malen be-
jp'oond. — Dr. D.
heeft behalve

Polen en Rusland geheel Europa bereisd, hij is een liefheb-
ber van literatuur en bezoekt gaarne concerten. Vele tak-
ken van sport hebben zijn onverdeelde belangstelling, voor-
al skiloopen, waarmede hij in 1929, 1930 en 1931 de Matter-
horn-cup heeft gewonnen. - Huize ,,De Winckelsteegh",
Hatert bij Nijmegen.


