
Everdingen, Dirk Hendrik van. - Oud-Directeur der
Lijm- en Gelatinefabriek „Delft" te Delft. Thans adviseur
en commissaris. - Op 14 Maart 1875 te Delft geb. als zoon
van den hoofdonderwijzer Ewoud van Everdingen en
Geertruida Ma-
ria Hardenberg.
— v. E. trad in
Juni 1909 in het
huw. met Hen-
riëtte Lager-
wey, die hem 2
dochtersschonk:

Geertruida
Maria, geb. 5
Mei 1910 en
Francisca Edu-
arda Johanna,
geb. 18 Jan.
1913. - v. E.
deed het eind-
examen H.B.S.
in 1892 en trad
daarop in dienst
in 't bedrijf van
de Ncd. Gist- en
Spiritu sfabriek
te Delft. Inl 896
werd hij be-
drijfsleider bij
de Lijm- en Ge- ü
latincfabrick en
in 1916 directeur, welke functie hij tot Jan. 1933 bekleed-
de. Daarna werd hij adviseur en commissaris. Van 189ü
tot 1911 heeft v. E! onder leiding van Dr. E. G. Waller,
President-Directeur van de Ned. Gist- en Spiritusfabriek
en Directeur van de Lijm- en Gelatinefabriek „Delft",
aan wien v. E. voor zijn industrieele opvoeding zeer veel
te danken heeft, aan hot bedrijf dor Lijmfabriek groote
uitbreiding gegeven en in de werkwijze vele verbeteringen
ingevoerd. Na 1911, toen de Gelatinefabriek en de Zout-
zuurfabriek werden opgericht, beide industrieën in Neder-
land practisch onbekend, slaagde v. E. erin, eerst als be-
drijfsleider en later na 1916 als directeur, toen hij Dr.
Waller als zoodanig opvolgde, voor de Gelatinefabriek
eigen werkmethoden te vinden, die tot groote verbetering
van de producten aanleiding gaven; dit blijkt o.a. hieruit



dat, terwijl eerst techn. gelatine gefabriceerd werd, later
voedingsgelatine en daarna, na zeer veel experimenteeren
zelfs voedingsgelatine, die voldeed aan de booge eischen
door de „American Pure Food Law" gesteld, vervaardigd
werd. — Gedurende zijn werk aan de Lijm- en Gel.fabr.
„Delft" heeft v. E. zich ook bezig gehouden met de be-
studeering van de arbeidersbelangen, van de arbeiders-
loonen en organisatie van de arbeidersvertegenwoordiging.
Hij is er in geslaagd na lange moeilijke onderhandelingen
een anderen vorm te vinden voor de, door wijlen J. C. van
Marken ingestelde Kamers van Arbeid. .De arbeidersver-
tegenwoordiging wordt nu in samenwerking met de er-
kende vakorganisaties samengesteld volgens het leden-
aantal van. deze organisaties in het bedrijf werkzaam, met
opneming daarin ook van vertegenwoordigers van de on-
georganiseerden . - Op het gebied van kwesties in verband
met arbeid er sbelangen is v. E. werkzaam geweest in de
vereen, v. d. Ned. Chem. ind., een groep van groote Chem.
industrieën. Van deze vereen, was v. E. van 1919-1933
voorzitter. Onder zijn. leiding is deze vereen, zoo gereorga-
niseerd, dat zij, in plaats van alleen studievereen. op
wetensch. gebied, o.a. door haar contact met de Chem.
vereen, in Ned., te zijn, uitgebouwd is tot een vereen, die
haar leden in contact brengt, voor de arbeidersbelangen,
arbeidersloonen en arbeidswetten, met de Ned. Vereen,
van Werkgevers — de Algemeene Werkgeversvereen. en
daardoor ook met Centraal Overleg in Arbeidszaken.—
„De Toorts", Konijnenlaan 18, Wassenaar.


