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Duffhauss, Constant Gaspar Hubert. — Directeur Natio-
nale Textielfabrieken N.V. te Deurne (N.-Br.). - Geb. op
22 Aug. 1907 te Nijmegen. - Vader: Carl Frans Joseph
Hubert Bertram Duffhauss, grossier in de Textielbranche,
geb. 8 Mrt. 1866 te Keulen; Moeder: Elisa Adriana Lom-
barts, geb. 10 Maart 1864, te Tilburg, dochter v. E. Lom-

barts, fabrikant
van lakens,
bukskins en
cheviots. De
firma te Nijme-
gen was tot
stand gekomen
door D.'s vader,
die oorspronke-
lijk deelgenoot
was van de fir-
ma C. W. Duff-
hauss Söhne te
Keulen en Kre-
feld, waarin was
overgegaan de
oude fam. zaak
Gschwend te St.
Gallen, fabriek
v. Herrnwasche
enz. - Geh. op
22 Aug. 1936 te
's-Gravcnhage

met Martine
van Heijst.— Uit

_____^__ ... dit huwelijk
werd geboren

op 18 Juni 1937 een zoon, Johan Piet. - Na de lagere
scholen te Nijmegen en te 's-Gravenhage doorloopen
te hebben, bezocht D. de H.B.S. te Katwijk en tenslotte
de O.H.S. te 's-Gravenhage. Zijn eerste opleiding in de
Textielindustrie genoot hij in de zaak van zijn vader en
als volontair bij diverse textielfirma's. Op 23 Maart 1936
stichtte D. de Nationale Textielfabrieken te Deurne,
waaraan 5 maanden later den vorm van een N.V. gegeven
werd met benoeming van D. tot directeur. Pres.-Comm.
werd J. P. van Heijst, terwijl later tot commissarissen
werden benoemd Ir. L. H. M. van Heijst en J. B. A. van
Heijst, allen wonende te 's-Gravenhage. Onder leiding van
C. C. H. D. werden de fabrieken van den beginne af uit-
gebreid en verbeterd en werd van een dekenweverij een
zgn. dobby weverij gemaakt met vertegenwoordigers in
Engeland, België, Afrika en N.-Z. Amerika. D. heeft in
zijn fabrieken o.a. ingevoerd, in het belang van werk-
nemers en werkgever, dat na iedere twee uur werken de
machines worden stop gezet, gedurende welken tijd het
personeel een korte rust geniet. — D. heeft vele zaken rei-
zen gemaakt naar Duitschland, Engeland en België. -
Behalve van muziek en beeldende kunst is hij ook een
groot liefhebber van de natuur. — Julianalaan 46, Hel-
mond.


