
Dudok van Heel, Joannes Petrus. - Gedelegeerd com-
missaris der N.V. Koninklijke Beetwortelzaad-Cultuur
Kuhn & Co. -
.Den 22en Jan.
1863 geboren als
zoon van Ogot
Fridjoffna Igi-
dius en Joannes
Petrus Dudok
van Heel. - Hij
isgeh. met Adri-
ana Margaretha
JacominaKt ihn
— Kinderen: Dr.
Ir. Joannes Pe-
trus; Adriana

Margaretha;
Henry en Mr.
Wilhelm Hen-
drik. - D. v. H.
stamt tn't een
geslacht, welks
geschiedenis te-
rugreikt tot de
15e eeuw en
waarvan de le-
den vrijwel al-
len in den han-



del waren. De grootvader van besprokene was directeur
van een machinefabriek, voor welke zijn vader i. h. buiten-
land relaties aanknoopte. Daarna werd te Naarden een beet-
wortclsuikcrfabriek opgericht, waar D. v. H., nadat hij te
Amsterdam de H.B.S. had doorloopen, en een half jaar
lang een studiereis door Duitschland had gemaakt, als
chemicus werd aangesteld. In 1894 werd dit bedrijf geli-
quideerd. Later kwam hij als technisch leider bij de N.V.
Koninkl. Beetwortelzaad Cultuur Kuhn & Co., waarvan
hij naderhand directeur werd. — Deze onderneming werd
in 1889 opgericht door J. P. Dudok van Heel en H. W.
Kuhn en heeft zich in den loop van haar 50-jarig bestaan
dermate uitgebreid, dat zij onder de Nederlandsche
industrieën, een zeer belangrijke plaats inneemt. Zij heeft
veel kunnen bijdragen tot de verbetering van het product.
Vroeger bedroeg het suikergehalte der beetwortels nau-
welijks 12%; thans is het gestegen door veredeling tot
17% en meer. Het bedrijf levert aan nagenoeg alle Euro-
peesehe landen. - D. v. H. is voorz. van de Kamer van
Koophandel voor Gooiland en vice-voorz. van de Synode
der Luth. Kerk. — Hij werd benoemd tot officier in de orde
van Oranjc-Nassau en tot off. de Mérite Agricole. - Van
zijn hand verschenen verschillende publicaties op vakkun-
dig gebied. — In den loop der jaren bezocht hij Duitsch-
land, Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Hongarije,
Rusland en Amerika. — „Berghuis", Huizerstraatweg 21,
Naarden.


