
Enschedé, Mr. Hendrik Jacob Dionysius Durselen.
Dir. der N.V. Grafische Inrichting Joh. Enschedé & Zo-
nen. - Geb. op 8 Oct. 1860 te Haarlem als zoon van Mr.
Adriaan Justus Enschedé, oud dir. dezer NV. en Antoi-
netta Elisabeth
Francona Koe-
nen. Geh. op 28
Dec. 1899 te
Arnhem niet
Maria Sussanna
Johanna Kooy,
geb. 22 Mei
1861. - Nadat
hij de lagere
school doorloo-
pen had be-
zocht Mr. E. de
H.B.S. te Haar-
lem en het gym-
nasium te Am-
terdam. Ver-
volgensstudeer-
de hij rechten,
aan de univer-
siteit aldaar en
promoveerde op
16 Apr. 1886.
Den29sten Jan.
1887 kwam hij
in dienst dei-
fa., waar hem
aanvankelijk de behartiging der belangen van de Opr.
Haarl. Crt. toegewezen werd. In verband hiermede was hij
eenigen tijd als hoofdred. aan dit blad verbonden. Toen
het recht van uitgifte van het blad in handen kwam van
een afzonderlijke vennootschap, kwam de afd. geldswaar -
dig papier onder zijn leiding. Mr. E. werd voorts benoemd
tot pres. comm. van de N.V. Opr. Haarl. Crt. Toen hij in
1896 zijn vader als firmant opvolgde, waren zijn mede-
firmanten Mr. Joh. Enschedé, overl. in 1911 en Mr. Char-
les Enschedé, overl. in 1919. Sedertdien zijn als firmanten
toegetreden. Mr. Joharmes Enschedé en Mr. B. F. Enschedé,
terwijl voor enkele jaren ook A. D. Huysman tot dir. werd
benoemd. Mr. E. heeft in den loop der jaren nog tal van
andere functies bekleed. Van 5 Juni 1893 tot l Mei 1896
was hij ambtenaar van het O.M. en op 10 Juni 1898 werd
hij benoemd tot plaatsverv. kantonrechter. Van 1901-
1906 was hij hoofdbest.lid van den Ned. Journalisten-
kring en van 1902-1906 vice-voorzitter. Verder is hij vice-
voorz. van het hoofdbest. van de Fed. v. Werkgevers-
organisaties in het Boek drukkersbedrij f en voorz. van den
Bond van Handelaren in Grafische Artikelen geweest.
Gedurende een aantal jaren was hij lid van de K.v.K. en
F. voor Haarlem en omstreken en hoofdbestuurslid der
Ver. tot Oprichting en Exploitatie van volkssanatoria
voor borstlijders in Nederland. In alle functies, die door
hem werden bekleed, heeft hij de taak, daaraan verbonden,
met groote toewijding vervuld. Na ruim een halve eeuw
zijn krachten aan de fa. gewijd te hebben, heeft Mr. E.
zich op 29 Dec. 1938 teruggetrokken. - Behalve dat hij



door de Perzische en Fransche regeering was onderschei-
den, werd hij door de Ned. Reg. benoemd tot off. in de
orde van Oranje-Nassau, ontving hij de onderscheidingen
van de Kroonorde van België en van het Ned. Roode
Kruis. — Met uitzondering van Rusland heeft Mr. E. ge-
heel Europa bereisd. Behalve van reizen is hij een lief-
hebber van literatuur. - Eikenlaan 2, Aerdenhout. -


