
Hallemann, Herman. - Importeur en Exporteur van
chemische producten. - Geb. te Rotterdam 18 Sept. 1886.
- Vader: H. F. Hallemann, koopman, overleden 1000;
Moeder: Johanna Hobein, overleden 1004. - Na middel-
baar onderwijs
genoten te heb-
ben, kwam hij
in 1002 als vo-
lontairbij eenfa-
briek en groot-
handel van che-
mische produc-
ten in Oosten-
rijk. - Geduren-
de dezen vo-
lontairtijd be-
zocht hij de

„Kaufmanni-
sche Fortbil-
dungsschule". -
Hij bleef bij ge-
noemde fa. in
dienst, eerst als
correspondent,
later als boek-
houder. - Ver-
volgens bereis-
de hij voor de
fa. de landen

Oostenrijk,
Tsjechoslowa-

kije, Hongarije, Bulgarije, Roemenië en Servië. - Daar hij
uitsluitend op zich zelf aangewezen was en deze betrek-
king hem op den duur in finantieel opzicht geen vooruit-
zichten bood, trad hij einde 1908 in dienst bij de filiaal-
fabriek te Berlijn van de National Cash Register Co., Day-
ton, waar hij gelegenheid had, ervaringen op te doen in
import- en expeditie-werkzaamheden, alsook in bureau-
organisatie. - De wensch, weer in het chemicaliënvak
terug te keeren, gaf hem in 1910 aanleiding, een betrek-
king aan te nemen, die hem aangeboden werd bij de Ba-
dische Anilin- & Soda-Fabrik te^Ludwigshafen a/R., die
sinds 1926 bij de I. G. Farbenindustrie A.G., Frankfurt
a/M. is aangesloten. - Nadat hij eerst een 2-jarige opleiding
in de techn.-commercieele afd. genoten had, werd hem de
reorganisatie van eenige technische bedrijfskantoren op-
gedragen, die hem ca. 2 jaar bezig hield. - Daarna kreeg
hij ged. bijna een jaar pract. opl. in de div. laboratoria en
proefafd. 'voor leerlooierij, papierfabricage, ververij van
alle textielwaren enz. - Einde 1915 werd hij door deze
fabriek naar het filiaalkantoor te Berlijn overgeplaatst,
om van daar uit geregeld de industr. clientèle in Noord-
& Oost-Duitschland te bezoeken. - In 1918 werd hij over-

geplaatst naar Mannheim en benoemd tot vertegenwoor-
diger voor Z. & W.-Duitschland, Saargebied, Elzas-



Lotharingen en Luxemburg. - Einde 1920 verhuisde hij
met zijn familie naar Britsch-Indië, om daar de zaken
dezer firma, die gedurende de oorlogsjaren in Engelsche,
ÏYansche, Zwitsersche en Amerikaansche handen geraakt
waren, weer terug te veroveren. - De daar door hemopge-
richte zelfst. werkende Importfa. Maurice Suter & Co.,
Bombay vervulde haar taak met veel succes, zoodat na
eenige jaren filialen te Madras en Calcutta konden worden
opgericht en het kantoor- en reizigerspersoneel voort-
durend moest worden uitgebreid. - Einde 1928 trok hij
zich uit deze zaken, na vriendschappelijk overleg met de
I. G. Farben A.G., terug. - In 1929 vestigde hij zich, na
eenige maanden in Italië, Zwitserland en Duitschland ver-
toefd te hebben, te Amsterdam, waar hij op zijn tegenwoor
dig adres een Import- en Exportzaak van. chemicaliën op-
richtte, die zich alle tegenslagen door de crisis veroorzaakt
trotseerend, goed heeft ontwikkeld. - Hij vertegenwoor-
digt een aantal vooraanst. buitenl. concerns der chemische
industrie en importeert eveneens v. eigen rekening che-
micaliën en grondstoffen, die in Nederland niet vervaar-
digd worden, doch voor de industrie hier te lande noodig
zijn. - Hij is gehuwd geweest van 1917-1922 met Charlotte
Rapp, overleden 1922; en is wederom gehuwd in 1924 met
Maria Franck. - Uit zijn eerste huwelijk heeft hij een
zoon, Herman Kurt, geb. 16 Aug. 1918, en uit zijn tweede
huwelijk een dochter, Charlotte Emmy, gcb. 19 Sept.
1925. — H. is liefhebber van water- en wintersport en de
jacht. - Hij is verzamelaar van speciaal Britsch-Indische
kunstvoorwerpen, Perzische tapijten en postzegels. -
Vacanties heeft hij doorgebracht in Zwitserland, Italië en
alle bergstreken in Centr.-Europa, eveneens in het Hima-
laya-gebergte en de andere hooggebergten van Br.-Indië.
— Haringvïietstraat 55, Amsterdam.


