Pasman, Dirk Hendrik. - Dir. van Pasman's Fabrieken
N.V. te 's-Gravenhage. - Geb. 17 Juni 1888 te Steenwijk
als zoon van Mannes Pasman en Jentje de Groot. — Geh.
22 Oct. 1913 te Steenwijk met Z. Gosselaar Beerta. - P.
legde zich gedurende en na
zijn schooljaren
speciaal toe op
de studie der
moderne talen.
Nadat hij zich
op dit gebied en
in zijn vak voldoende had bekwaamd, werd
hij opgenomen
als mede-directeur in het bedrijf van zijn
vader,
opgericht 1879, dat
thans één der
grootste en
meest modern
ingerichte exportslachterijen en ,,baconfactories"
van Europa genoemd kan worden. In 1921
werd de conserven- en vleeschwarenfabriek opgericht
(waar in 1937 een geheel nieuwe fabriek werd bijgebouwd)
en de zaken ondergebracht in de N.V. Pasman's Slachterijen en Fabrieken en eenigen tijd later de margarine-,
vet-, olie- en zeepfabrieken, waarbij een nieuwe raffinaderij voor het zuiveren der grondstoffen moest zorgen. In
1929 werden de zaken gesplitst in 2 N.V.'en, en werd opgericht de N.V. „Pasman's Exportslachterijen en Fabrieken", waartoe de baconfactory en de conserven- en vleeschwarenfabriek behoorde, waarvan hij Pres.-Comm. werd
en de N.V. Pasman's Slachterijen en Fabrieken, waarin de
margarine-, vet-, olie- en zeepfabrieken met raffinaderij
bleven ondergebracht, beide te Steenwijk gevestigd, waar-

van hij dir. bleef. De naam van laatstgenoemde N.V. werd
in 1935 veranderd in Pasman's Fabrieken N.V. Het hoofdkantoor is sinds 1932 te 's-Gravenhage gevestigd en te
Rotterdam bevindt zich een bijkantoor. P. is bovendien
pres.-comm. van de Mavo Margarinefabrieken te Lookeren (België) en voorz. van de Vereen, van Margarinefabrikanten in Nederland. Beide N.V.'en zijn intusschen overgenomen door de N.V. v. d. Bergh's Fabrieken te Rotterdam (Unileverconcern), doch op verzoek van laatstgenoemde N.V. is hij in beide N.V.'en tot commissaris benoemd. — Hij bedankte daardoor als voorz. van de Vereen,
van Margarinefabrikanten in Nederland, doch werd in
1938 benoemd tot dir. van „Dépa" N.V. (Mij. tot Expl.
van onr. goederen) tot dir. van de N.V. Beheer- en Handelsbank en van de N.V. Handel- en Exploitatie Mij „Stepigo", alle gevestigd te 's-Gravenhage; tevens tot pres.comm. van de N.V. „Witol" (Oliefabrieken, te vestigen te
Maassluis) en tot vice-voorz. van den Raad van Commissarissen van het Residentie-Tooneel, dir. D. Verbeek. Buiten het zakenleven wijdt hij zich veel aan de ruitersport. Zoowel in Nederland als in het buitenland behaalde
hij vele prijzen op concoursen-hippiques en hij vertegenwoordigde ons land met succes in officieel door Nederland
uitgezonden équipes, waarvan tevens onze beste officieren
deel uitmaakten. In 1936 won hij de meeste prijzen op de
springconcoursen in Nederland en was daardoor voor dat
jaar kampioen, terwijl hij in 1937 kampioen van Nederland werd van de leden der Burger Ruitersport Vereen.,
van welke vereen, hij voorz. is. - P. bereisde voor zaken
geheel Europa en voor genoegen benut hij zijn vacanties
ter beoefening van de wintersport in Zwitserland. - Huize
„Husum", Nieuwe Parklaan 77, 's-Gravenhage.

