
Drift, Hendrik Pieter van der. - Reeder en koopman;
dir. der N.V. Warmelo & v. d. Drift's Handelmaatschappij.
- Geb. 22 Febr. 1889 te Vlaardingen, uit het huw. van
Hendrik Pieter v. d. Dr., reeder en koopman en lid van de

fa. Warmelo &
v. d. Drift, geb.
te Vlaardingen
en Jessie Ca-
thrien Maury,
geb. te Rotter-
dam. - Geh. op
30 Aug. 1921 te

^jj$*'. Brummen met
i Tiiïy v. d. Loo,
l geb. te Wetten

(Rhl.).-Uitdit
huw. zijn zes

: kinderen geb.,
t.w.: Hendrik
Pieter Maria,
geb. 23 April
1923; Jessie Phi-
lippine Josepha
Maria, geb. 6
April 1925; Ma-
thilde Joanna

'? ï Stefanie Maria,
geb. 15 Juni

"i 1927; Joannes
fH ' Lodewijk Josef

Maria, geb. 2
November 1929; Joseph Theodorus Wilhelmus Maria,



geb. 28 Mei 1932 en Laurentius Maria Jacobus, geb. 30
Mei 1935. - v. d. D. genoot M.U.L.onderwijs en kwam
daarna op kantoor bij de fa. Warmelo & v. d. Drift, in
welke firma hij in Aug. 1918 als compagnon werd opgeno-
men. Toen de onderneming op 20 Aug. 1926 door hem in
een N.V. werd omgezet, werd v. d. D. dir. Hij is tevens
comm. v. d. N.V. Taanderij en Nettendrogerij ; van de N.V.
Onderlinge Verzekering Maatschappij ,,Vlaardingen"
en van de N.V. Zaal „Harmonie", alle te Vlaardin-
gen. De N.V. Warmelo & van der Drift's Handel-
maatschappij werd in 1820 als firma door Hendrik Pieter
v. d. Drift en Warmelo opgericht. Zij beoefent hetreeders-
bedrijf, benevens den handel in haring, zout en aanver-
wante artikelen. Het reederijbedrijf werd gedurende een
aantal jaren niet uitgeoefend, doch dank zij v. d. D. is dit
sinds 1922 weer wel het geval. - De N.V. Warmelo & v. d.
Drift's Handelmaatschappij voert de directie over de N.V.
Vlaardingsche Stoomvisscherij en over de N.V. Reederij
,,Tüly". - Van der D. is voorzitter van het Fonds der
Visscherij-Armen te VI aardingen, secretaris-penning-
meester van de Vlaardingsche Spijskokerij en secretaris
van de Sint Vincentius-vereeniging te Vlaardingen. -
Vermelding verdient nog, dat zijn overgrootvader, Hen-
drik Pieter van der Drift, mede-oprichter der firma
W. & v. d. Dr. eenige jaren burgemeester van Vlaardingen
is geweest. - v. d. D. bezoekt regelmatig het buitenland. -
In zijn jonge jaren deed hij veel aan de voetbalsport;
tegenwoordig beoefent hij bij voorkeur de watersport. —
Schiedamscheweg 102, Vlaardingen.


