
Doormaal, Jasper Jacobus van. — Directeur der Vereeni-
ging Friesch-Groningsohe Coöperatieve Beetwortelsuiker-
fabriek en -Raffinaderij te Groningen. - Op 24 Ang. 1874
te Standdaarbuiton (N.B.) geboren. — In 1892 kwam hij
als volontair-chemicus op bet laboratorium van de Com-
manditaire Venu. Laane Rogier Daverveldt & Co. te
Bergen-op-Zoom. Van 1892 tot begin 1.900 werd hij aan
de suikerfabriek van bovengenoemde comm. Venn., eerst
chcf-schcikundige en daarna fabricage-chef. Begin 1900
werd v. I). in .staat gesteld te Cecina (midden-Italië, prov.
Toscane) de suikerfabriek der Soc. Anonima „Etruria" te
bouwen en mede op te richten en daarvan de directie te
aanvaarden. Hij vervulde deze taak tot in den loop van
1901, toon hom het directeurschap van de N.V. Bcet-
wortelsuikerfabriek „Standdaarbuiten" te Standdaarbui-
ten ( N . B . ) word aangeboden en door hem aanvaard, welke
functie hij ca. dertien jaren bekleedde. Inmiddels werd
v. I). het technisch adviseurschap van de: „Sucrerie de
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Coöperatieve Suikerfabriek verwerkt momenteel circa
5.000.000 K.G. beetwortelen per etmaal tot superieure
witte kristalsuiker (raffinade), is de grootste suiker-
fabriek van ons land en daarmede een der grootste der
wereld. — v. D. is voorts bestuurslid van de Algemeene
Technische Vereen .van Suikerfabrikanten en Raffina-
deurs te 's-Gravenhage; van de Mij. voor Nijverheid en
Handel (Departement Groningen) te Groningen; lid van
de Commissie van Toezicht op het Lager en Middelbaar
Technisch Onderwijs te Groningen; bestuurslid van de
vereen. „Het Stadspark" te Groningen en commissaris
van den Bazar Fran9ais de la Paix te 's-Gravenhage. -
De besprokene is een broeder van den in 1910 te Ant-
werpen overleden vermaarden kunstschilder Theo J. van
Doornmal. - Hoendiep Z.Z. 22, Groningen.


