
Pont, Adrianus Franeiscus Cornelius de. - Dir. der N.V.
Neet. Ovenbouw Mij. - Geb. 4 Jan. 1885 te Tilburg. -
Vader: Henricus Johannes de Pont, fabrikant; Moeder:
Hendrika Maria Mannaerts. - Geh. 13 April 1910 met
Louise Anna Marie Payens. - Kinderen: HenriëtteMaria,
geb. 11 Maart 1911;'Dominicus Antonius, geb. 14 Juli
1913; Marie Louise, geb. 24 Nov. 1914 en Johannes
Petrus, geb. 23 Juni 1917. - d. P bezocht de R..H.B.S.
te Tilburg en de T.H.S. te Delft, waar hij in 1908 tot
werktuigk/ing. promoveerde. Daarna kwam hij als Ir. op
het teekenbureau der fa. Newton Chambers and Cy.



Ltd. „Thorn-
cliffe Chapel-
town, Sheffield,
om vervolgens
gedurende een
jaar als direc-
teur eener gas-
meterfabriek te
's-Gravenhage,

filiaal eener Pa-
rij sche onderne-
ming, werkzaam
te zijn. In dienst
van de Stetti-
ner Charnotte-
fabrik A.G. vor-
mals Didier en
de Berlin-An-
haltische Ma-
schinenbauA.G.
maakte hij in
1911 een studie-
reis n. Berlijn,
Stettin en Keu-
len. Een jaar
later werd hij
benoemd tot dir. van het Techn. Bureau Bamag-Didier.
In 1930 werd door hem in samenwerking met de Didier -
Werke A.G. te Berlijn en de N.V. Ver. Ned. Chamottefabr.
te Geldermalsen de Nederl. Ovenbouw Mij. N. V. opgericht,
welke zich beweegt op het gebied van den bouw van gas-
fabrieken, vuilverbrandingsovens e.d. en o.a. de ovens van
het crematorium Westerveld bouwde. — d. P. heeft zitting
in diverse Commissies; hij is lid van de K.v.K., secr. der
af d. wis- en natuurk. der Ver. tot Bevordering van de
beoefening der wetensch. onder de Katholieken in Neder-
land, bestuurslid van de Mij. voor Nijverheid, dept.
Utrecht, lid van het Prov. Utr. Genootsch. v. Kunsten en
Wetensch. en had voorts zitting in tal van vereen, op soci-
aal gebied. Hij is comm. van de „Pegus" te Utrecht, van
de Ned. Continental Gasmij. te Oosterbeek; van de N.V.
Eerste Amst. Gasmeterfabriek „Glovermeters" te Am-
sterdam en dir. van de Intern. Cement Gun Cy. N. V. te
Zeist. — Voor zaken bezocht hij België, Frankrijk, Duitsch-
land, Engeland, Denemarken, Zwitserland en Italië. —
Als sportbeoefening voor ontspanning is paardrijden hem
het meest geliefd. — Driebergscheweg 16c, Zeist.


