
Weyden, Joseph Jean Marie van der. - Directeur van
Everts & van der Weyden N.V. - Geb. 19 Nov. 1881 te
Helmond, als zoon van Maria Louise Broeders, geb. l Aug.
1853, overl. 19 Nov. 1926 te Blerick en Jean Baptist

Clement van der
Weyden, geb. te

Mennesis
(Frankrijk), 18
Febr. 1850 en
overl. 17 Nov.
1934 te Eindho-
ven, in leven in-
dustrieel. -Geh.
met Anna Ma-
ria Cornelia Bo-
gaers, geboren l
September 1882
te Helmond. -
Kinderen: Cle-
ment Petrus
Maria, geb. 16
Januari 1911;
Petrus Cornelis
Maria Jean Bap-
tist,geb.26 Dec.
1.913; Josephus
Albertus Corne-
lis, geb. 4 Febr.
1915; Maria
Francisca Cor-
nelia, geb. 21

Dec. 1916; Henricus Cornelis Maria, geb. 10 Juli 1919;
Anna Maria Cornelia, geb. 25 Mei 1920; Margarita Maria
Henriëtte Cornelia, geb. 6 Aug. 1921 en Mathea Clemen-
tina Theresia Cornelia, geb. 19 Juli 1926. - Na de lagere
school te hebben bezocht, ontving v. d. W. drie jaar mid-
delb. onderwijs aan de scholen van Rolduc. In 1899 kwam
hij als volontair in dienst bij de draadnagel- en bouten-
fabriek Everts & van der Weyden, waarvan J.B.C, van der
Weyden, mede-eigenaar was. Al spoedig werd besprokene
technisch leider van deze firma, hetgeen hij tot 1914 bleef,
daar in dat jaar zijn vader uit het bedrijf trad en hij te
zamen met zijn broeder Albert Nicolas de directie aan-
vaardde. Bij de reorganisatie in 1934 werd de firma omge-
zet in een N.V. welke de zaken voortzette onder den naam
Everts & van der Weyden N.V., met J. J. M. van der
Weyden en J. H. de Wit als directeuren. - Genoemd be-
drijf, in 1870 opgericht door J. B. C. van der Weyden en
Jac. Everts, fabriceert in hoofdzaak: moerbouten, tire-
fonds, laschbouten, spoorspijkers, speciale moerbouten,
verzinkt steunmateriaal, alsmede draadnagels, blank-
draad en aanverwante artikelen. - Daar de onderneming
ook veel zaken in het buitenland doet, heeft zij ten be-
hoeve van die clientèle in het buitenland den naam „The
Pioneer Works" aangenomen. V. d. W. maakte versch.



zakenreizen naar de handelscentra van Europa. — Als
eerste in Nederland op het gebied van moerbouten, expor-
teerde zij naar onze eigen en de Engelsche Koloniën, Ier-
land, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika, ten behoeve van
bovenbouw van spoorwegen groote hoeveelheden tire-
fonds, laschbouten, spoorspijkers en speciale moerbouten,
terwijl ook de export van normale moerbouten en ver-
zinkt steunmateriaal, alsmede van draadnagels, blankge-
trokken en gegloeid ijzerdraad steeds aanmerkelijk grooter
wordt. — Steenweg l, Helmond.


