
Pluygers, Christiaan. - Directeur der N.V. Koninklijke
Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman &
Pharmacia. - Op 23 Jan. 1884 te Rotterdam geboren. -
Vader: Godfried Christiaan Pluygers, geb. 10 Maart 1854,

overl. 20 Maart
1936; Moeder:
Helena Maria
Sas, geb. 4Sept.
1868, overl. 19
Febr. 1924. -
Geh. 10 Juni
1915 met Maria
Mees. — Kinde-
ren : Godfried
Christiaan, geb.
29 April 1916,
en Maria, geb.
25 Nov. 1917. -
P. bezocht de
H.B.S.-afdee-

ling van het Ly-
cée National te
Algiers en ont-
ving daarna
gymnasiaal on-
derwijs te Gou-
da en Kampen.
- In 1905 trad
hij in dienst bij
de fa. C. & C. J.
Pluygers te

Rotterdam. — Toen deze firma, welke in 1851 was opge-
richt, in 1908 werd omgezet in de N.V. Chemicaliën- en
Drogerijenhandel v/h C. & C. J. Pluygers, werd besprokene,
nadat hij inmiddels een jaar bij de fa. de Haën-Carstanjen
u. Söhne te Düsseldorf werkzaam was geweest, tot mede-
directeur benoemd. Zijn oom, Cornelis Johannes Pluygers,
nam dezelfde functie waar. - In 1919 ging genoemde on-
derneming een fusie aan met de Koriinkl. Pharmaceutische
Handels vereen, te Amsterdam en werd P. mede-directeur
van deze vennootschap, welke op haar beurt in 1927 ver-
smolt met de N.V. Kon. Pharmaceutische Fabrieken te
Meppel; daardoor ontstond de N.V. Kon. Pharmaceuti-
sche Fabrieken Brocades-Stheeman & Pharmacia, waar-
van P. thans mede-directeur is. - Verder is hij secretaris
v. h. bestuur v. h. Amsterd. Conservatorium; bestuursl.
v. d. afd. Amsterdam der Ned. Mij. tot bevordering der
Toonkunst; penningm. der Vereen. „Tehuizen voor Wer-
kende Meisjes" ; secretaris van den Bond van Groothande-
laren in het Pharmaceutisch Bedrijf en penningm. v. d.
Bond van Fabrikanten i. h. Pharm. Bedrijf. - Als beloo-
ning voor zijn werkzaamheden in verband met de verzor-
ging van Fransche kinderen in Nederland gedurende den
wereldoorlog, werd hij onderscheiden met het ordeteeken
van de Reconnaissance frangaise. - P. ondernam reizen door
Europa en Algerië. - Vooral Zuid-Algerië heeft zijn speci-
ale belangstelling. - Prins Hendriklaan 46, Amsterdam-Z.


