
Doyer, Pieter. - Werktuigkundig-ingcnieur, fabrikant.
- Geb. op 25 Jan. 1885 te Amersfoort als zoon van Dr.
Jacob Wybrand Doyer, Directeur van de H.B.S. met 5-j. c
te Amersfoort daarna te Utrecht, en Geertruida Theodora
Westendorp.- Zijnechtgenoote, Willemina ElisaMaria Mul-
ler, schilderes, schonk hem vier kinderen, t.w.: Geertruida
Theodora, geb. 11 Nov. 1917, Jacob Wybrand, geb. 16
Juli 1919; Hermance Carolina, geb. 7 Apr.1921 en Tho-
mas Pieter, geb. 2 Aug. 1923. Bovendien is D. tweede
vader van Emilie Maria Augusta Kink, geb. 11 Deo.
1912; Maria Elisabeth en Emilie Petronella Rink, beiden
geb. 31 Oct. 1914. - D. deed in 1903 eindexamen 5-j.
H.B.S. te Utrecht en trad toen in militairen dienst bij het
reserve-kader. In 1904 ging hij naar de Techn. Hooge-
school te Delft. Hij aanvaardde in 1910 een betrekking
bij de Motorenfabriok Thomassen te Arnhem, maar stu-
deerde ondertusschen door. Dec. 1912 deed hij het inge-
nieursexamen te Delft. Hij ging daarop naar Zuid-Ameri-
ka en werkte bij de Mijnbouw Mij. Meiidoza te Uspallata



in Argentinië.
Vrij spoedig ont-
stond er verschil
v. meening tus-
schen hem en
zijn Direct., wat
tot zijn ontslag
leidde. D. ging
naar Mendoza,
waar hij juist
aankwam toen
de druivenoogst
begon, voorzag
een tijdlang m.
druiven plukken
in zijn onderh.,
was daarna
werkzaam bij
een. rijtuigschil-
der en ten slotte
als monteur op
een pompenfa-
briek. D. vertrok
in April 1914 m.
een 2-tal vrien-
den, die even-
eens b. d. Mijnbouw Mij. Micndoza ontslag gekregen hadden,
naar Buenos Aires, vanwaar zij tusschendeks naar Trini-
dad en verder met de West-Indische Mail naar Curacao
en vandaar naar Aruba reisden met de bedoeling aldaar
goud te zoeken. Vrij spoedig na aankomst op Aruba brak
de oorlog uit, waarna D. ter vervulling van zijn dienst-
plicht via New York naar Nederland terugkeerde. Na een
langdurige reis, waarbij zijn schip naar een lersche haven
opgebracht en eenigen tijd vastgehouden werd, kwam D.
in Nederland aan. Bchoorende tot het kader van den
Landstorm vernam hij, dat er voldoende kader beschik-
baar was, zoodat hij niet ingedeeld werd, doch zich ter
beschikking moest houden. Spoedig daarop werd hij Secre-
taris der Nijverheids-Commissie te 's-Gravenhage, welke
Commissie den in- en uitvoer en de distributie regelde van
grond- en. hulpstoffen voor en producten van de industrie.
- In Jan. 1919 werd D. Directeur der N.V. Mij. tot Exploi-
tatie van Zeepfabrieken eerst te Utrecht, later te Gouda
en sedert 2 Jan. 1924 is hij Directeur der N.V. Centrale
Ammoniakfabriek te Woesperkarspel, welke zich bezig-
houdt met de fabricage van zwavelzuren ammoniak, water-
vrije teer, lichte teeroliën en koolzuur in vloeibaren en
vasten vorm.. D. was gedurende drie jaren tot l Juli 19158
Voorzitter van de Vcreeniging van de Nederlandsche
Chemische Industrie. - Kr verscheen van D.'s hand een
beschouwing over de moeilijkheden en ontwikkeling van
de Nederlandsche Industrie tijdens den oorlog. - Oranje-
laan 12, Hilversum.


