
Blits, Henri. - Directeur der N.V. Arnsterdamsche
Textielproductenonderneming v/h B. I. de Vries & Co. -
Geb. te Amsterdam, 6 December 1879. - Vader: Andries
Blits, kleermaker, geb. 29 Aug. 1852, overl. 9 Juli 1924;
Moeder: Wilhelmina Woudhuysen, geb. 1851, overl.
April 1895. - Geh. te Amsterdam, 4 November 1909, met
Betsy Mol. - Kinderen: Wilhelmina, geb. 1911, geh. met
Mr. C. J. Veerman (zie aldaar); Jacques, geb. 1918. - B.
doorliep de L.S. en trad daarna als leerling bij de toen-
malige fa. Isaac de Vries in dienst. Op negentien jarigen
leeftijd werd hij aangesteld als reiziger en langzamerhand
wist hij zich door eigen werkkracht en inzicht op te wer-
ken. - De firma Isaac de Vries werd gesticht in Maart
1848. Na het overlijden van den oprichter werd de zaak
door zijn twee zonen Bernard en Abraham voortgezet en
toen in 1914 A. de Vries zich terugtrok, werden J. Binger
en H. Blits als compagnons in de firma opgenomen en
werd de firma onder den naam B. I. de Vries & Co.



voortgezet. - J. Binger belastte zich met de interne leiding
en H. Blits met den verkoop en verkoopsloiding, waar-
door het aantal reizigers over het geheele land zich uit-
breidde van 4 tot 20. - In 1919 trad B. de Vries uit de
zaak en toen de firma in 1928 omgezet werd in haar
huidigen vorm van N.V., werden beide compagnons tot
Directeuren benoemd. In 1934 overleed J. Binger, en
kwam Mr. Coenraad J. Veerman in diens plaats - De aan-
deelen worden officieel aan de beurs genoteerd onder
den naam: „Arasterdam Text.". - B. is voorzitter van
de afdeeling Garen en Band der Federatie van Tex-
tielgrossiersbonden en Voorz. van de Comm. van de
Oranje Buurtvereen. Joden Breestr. en omstreken. - Hij
bezoekt regelmatig fabrikanten in Binnen- en Buitenland
en is een liefhebber van Kt., in het bijzonder van philoso-
fische werken. — Rich. Wagnerstr. 42, Amsterdam.


