
Hazemeyer, Floris. - Dir. N.V. Fabr. v. Electr. appa-
raten v/h F. Hazemeyer & Co.; Dir. N.V. Hazemeyer's
Fabriek van Signaal Apparaten.- Geb. 1872. - Ouders:
Johannes Rutgerus Hazemeyer en Helena Guyt, beiden
overl. - Geh.
met Johanna
Geertruida . Be-
rcndina Frie-
sendorp, geb.
15 Juni 1879.-
Kinderen: Jo-
han, geb. 12
Nov. 1906, in-
genieur ; Alei-
dus Roginald,
geb. 16 Sopt.
1909, boscli-
bouwkundig in-
genieur, koffic-

onderneming
Bangelan; Jo-
hanna Marie,
geb. 19 Fcbr.
1915, secr. v. d.
directie van bo-
venvermelde fa-
brieken. H.
bezocht de la-
gere school en
de M.T.S. te
Rotterdam. Na
bij de Electricitcits Maatschappij Systeem de Khotinsky
zijn verdere practische opleiding genoten te hebben trad
hij bij de fa. van Rietschoten & Houwcns in dienst voor
de uitvoering van scheepsinstallaties. Daarna kwam hij bij
de Electr. Mij. „Volta" te Rotterdam. - In 1899 werd H.
aangesteld bij de fa. Hofstede Crull en Willink te Borne
als ass. der directie. In den bouw van verschillende Elcc-
trische Centrales, zooals te Enschede, Driebergen en Hen-
gelo had hij een werkzaam aandeel. - In 1907 maakte H.
zich zelfstandigen richtte de fa. F. Hazemeyer & Co. op.
Op bescheiden voet begonnen, werkte de jonge firma met
succes en werd spoedig uitgebreid. In 1913 werd zij omge-
zet in de N. V. Fabriek van Electr. Apparaten v/h F. Ha-
zemcy.er & Co. Met de fa. Rcyrolle in Engeland werd in
1925 een licentie-contract aangegaan voor de fabricage



van hoogspanningsapparaten volgens gesloten systeem,
welke sedertdien naast de normale apparaten worden ge-
fabriceerd. In België en Frankrijk werden dochteronder-
nemingen gesticht. Ook word in 1922 de Hazemeyer's
fabriek van Signaal-apparatcii opgericht, welke zich toe-
legt op de fabricage van apparaten voor vuurleidingen. -
De firma beschikt over een modern hoogspanniiigslabora-
torium van groote afmetingen, waaraan een flinke staf
technische beambten verbonden is. Voornamelijk zakelijk-
economisch inzicht, gepaard gaande aan een groote tech-
nische bekwaamheid, stelt H. in staat dit omvangrijke
bedrijf met zijn dochterondernemingen in binnen- en bui-
tenland te leiden, waarin hij wordt bijgestaan door zijn
mecle-dir. Jansma van de Ploeg, die sinds 1913 aan het
bedrijf verbonden is. — In het techn. blad „Schakelingen",
een uitgave van do N. V., schrijft H. regelmatig artikelen.
Hij is bestuurslid van de K.v.K. te Hengelo. In Aug. 1936
werd hij benoemd tot off. in de orde van Oranjo-Nassau.
Een Zweedsche onderscheiding viel hem ten deel met zijn
benoeming tot ridder Ie kl. in de Wasa-orde. H. maakte
zakenreizen naar alle deelen van Europa, lii 1928 bezocht
hij Indië. Zijn vacanties brengt hij bij voorkeur in de
bergen door. - Ueldenerstraat 69, Hengelo.


