
Dreesmann, Wilhelmus Josephus Rudolphus. - Direc-
teur der N.V. Amsterdamsche M.anufacturenhandel van
Vroom & Dreesmann. - Geb. 4 Juli 1885 te Amsterdam
als zoon van Anton Gaspar Rudolph Dreesmann en Helena
Aleida Antoinette Tombrock. - Geb. den 21sten Juli
1908 te ',s-Gravenhage met Anna Maria Alphonsa Peek. -
Kinderen: Helene Henriette Wilhelmine Maria, geb. 6 Juli
1910; Mr. Theodor Johann Anton Willem, geb 6 November



1911, werkzaam
bij het Kanton-
gerecht te Bre-'
da; Wilhelmus
Josepbus Ru-
dolphus, geb.
17 Mei 1913,
werkzaam bij de
N.V. Vroom &
Dreesmann ;Ma-
ria Antonia Wil-
helmina, gebo-
ren 25 Augustus
1917; Cecilia
Antonia Maria
Wilhelmina, ge-
boren 13 April
1920; Anton
Gaspar Ru-
dolph, geb. 2
Mei 1923 en Ber-
nardus Henri-
cus, geb. 9 Mei
1925. - 1). ont-
ving zijn opl. a.
de instituten
Schön berger te A'dam en Geubbels te Duiven bij Arnhem. -
Thans is hij dir. der N.V. Amsterdamsche Manufacturen-
handel v. Vroom & Dreesmann en bovendien commis-
saris van alle N.V.'en van dien naam in Nederland;
commissaris der N.V. Vereen. Kleedingmagazijnen te
Amsterdam ; comm. der N.V. Peek & Cloppenburg Neder-
land ; lid van de Kamer van Koophandel Nederland-
Tsjcehoslowakije; lid van. het Uitvoerend Comité Huldi-
gingscommissie 1938 te Amsterdam; regent van het
gesticht „De Voorzienigheid" te Amsterdam; lid van de
commissie van advies Amsterdamse!) Historisch Museum
en voorzitter van het Museum Amstelkring, Amsterdam.
- In 1887 werd de eerste zaak van Vroom & Dreesmann
te Amsterdam gevestigd. In snelle opeenvolging werden
in verschillende groote steden filialen opgericht en het
aantal daarvan is thans tot ongeveer 50 aangegroeid,
waarin circa 10.000 employé's een werkkring vinden. -
D. is in het bezit van verschillende onderscheidingen: Hij
is off. in de orde van Oranjo-Nassau; Z.H. Paus Pius XI
verhief hem in den erfelijken Romeinschen adelstand met
den titel van Graaf; hij is Geheim Kamerheer met kap en
degen van Z.H. den Paus; grootofficier in de orde van
Pius IX en is begiftigd met het grootkruis van de orde
van het H. Graf van Jerusalern. Verder is hij commandeur
in de Kroonorde van Italië, alsmede ridder in de orde van
den H.. Mauritius en Lazarus. — 13. heeft een. verzameling
topographie en geschiedenis van Amsterdam, bestaande
uit schilderijen, aquarellen, teekeningen, prenten, pennin-
gen, boeken en curiosa; verder oude en hedondaagsche
kunst, zooals schilderijen, teekeningen, Rembrandt-
etsen, antiek zilver, klokken en pendules, ceramiek en een
collectie J. H. Toorop. - Huize Johannes Vermeerstraat 2
is door het Rijk als museum erkend en dientengevolge op
bepaalde voorwaarden toegankelijk voor belangstellenden.


