
Jurgens, Rudolphus Josephus Henricus. - Lid van den
raad van beheer van Lever Brothers en van Unilever N.V.;

pres.-dir. van
Anton Jurgens'
Vereenigde Pa-
brieken, N.V. -
Geb. 29 Jan.
1875 te Oss, als
zoon van Jan
Arnold Jurgens,
grootindustri-

eel, geb. te Oss,
7 Sept. 1835,
overleden aldaar
14 Mei 1913, en
Josina Maria
Jansen, geb. te
Nijmegen,4Sep-
tember 1850,
overl. l Maart
1903 te Oss. -
Geh. op 24 Oct.
1899 te Helmond
m.MariaHuber-
tha Josephina
Anna Prinzen,
geboren te Hel-
mond, dochter



van den bekenden philantroop en oud- Eerste Kamerlid
Wilhelmus Josephus Hubertus Prinzen, geb. te Helmond,
l Febr. 1847, overleden aldaar 14 Febr. 1919. - Uit dit
huw. zijn zeven kinderen geb., t.w.: Catharina Josina
Maria Anna, geh. met Mr. Prosper Maria Hubert Sassen,
burgemeester van Ubbergen; Mr. Jan Willem Maria, res.
tweede luit. bij de veldartillcrie, geh. met Marie Madeleine
Jeanne Waucquez; Henriette Wilhelmine Maria, geh. met
Maurice Charles Wauoquez, capitaine des Guides te Brus-
sel; Drs. Rudolph Godfricd, geh. met Hubcrta Maria
van der Lande; Arthur Constant Maria, geh. met Richarda
Maria Frederica Mutsaorts; Maria Victorine Elfriede, geh.
met Honricus Adrianus Hubertus Byvoet, cand.-notaris
te Berchem; Gérard Constant Maria. — J. bez. te Oss de
lagere school en vervolgens het College te Katwijk a/d Rijn,
alwaar hij middelbaar onderwijs genoot. Daarna ging hij
naar Duitschland, Frankrijk en Engeland, teneinde zijn
talenkennis te voltooien on zich voor zijn toekomstige taak
voor te bereiden. Later maakte hij ook reizen door Spanje
en Algiers. Na van 1894 af actief in de zaken werkzaam te
zijn geweest, werd hij in 1897 als firmant opgenomen in de
fa. Ant. Jurgens te Oss. Als zoodanig werd hij belast met
de leiding bij de dochteronderneming Jurgens & Prinzen
G.m.b.H. te Goch in het Rijnland. In 1896 — hij had
korten tijd in België vertoefd voor den bouw en de in-
richting van een fabriek te Merxem — nam hij zoowel de
commercieele als de technische leiding der Duitsche fabrie-
ken op zich, die zich onder zijn beheer tot de grootste
margarinefabrieken van üuitschland ontwikkelden. - In
1927 gingen de Ant. Jurgens' Vereenigde Fabrieken een
fusie aan met de fabrieken van Van den Bergh & Schicht
tot de Margarine-Unie, die zich op haar beurt in 1930 met
het Lever-concern fusiormeerde. In dit wereldconcern be-
lastte J. zich met de technische leiding der margarine-
fabrieken, oliefabrieken en harding-fabrieken en met de
oprichting van nieuwe fabrieken. Dientengevolge moest hij
vrijwel alle landen van Europa bereizen. Eind 1930 onder-
nam hij ook een langdurige reis door de Vereenigde Staten
en Canada. Zijn twee oudste zoons bekleeden eveneens
reeds zeer verantwoordelijke functies in het concern, en
wel te Berlijn en Londen. - J. is voorts nog dir. der v. d.
Bergh's Fabrieken, N.V.; dir. van de N.V. Hollandsche
Verceniging tot Exploitatie van Margarinefabrieken „Ho-
vema"; pres.-comm. der N.V. Mij. tot Exploitatie van
Zeopfabrieken; pres.-comm. der N. V. Ned.-Indische Olie-
fabrieken; comm. van Ant. Jurgens' Margarinefabrieken,
N.V., comm. der Zuid-Amerikaansche Oliefabrieken,
comm. van de Borneo-Sumatra Handel-Mij., enz. — J. is
een all round sportsman, een groot liefhebber van paarden
en uitstekend ruiter, harstochtelijk jager en daarnaast een
groot liefhebber van de natuur. - Huize ,,De Kitselenberg"
Berg-en-Dal bij Nijmegen.


