
Fontijn, Henricus Adrianus. - Dir. van der Hoop's
Meubelbewaring en Transport Mij. te Amsterdam. - Geb.
14 Mei 1880, aldaar. — Vader: Jacobus Johannes, geb. te
Amsterdam, bouwkundige; Moeder: Maxelante Virginie

Soomer, geb. te
Harderwijk. -
Geh. 5 Juni
1912 te Am-
sterdam met

Martj e van
Wachendorf. -
Uit dit huwe-
lijk werden 5
kinderen gebo-
ren. - Na be-
ëindiging van
zijn schoolop-
leiding kwamF.
in het bouwbe-
drijf bij zijn va-
der, doch hij
trad. reeds spoe-
dig in dienst
van de trans-
port Mij. Hol-
land bij de afd.

verpakking
naar overzee-
sche gewesten;

____________^__ hier had hij de
leiding van de

internationale transporten dezer maatschappij. - Vervol-
gens werd hij in 1920 aangesteld als inspecteur der trans-
port Mij. van der Hoop. — Na het overlijden van den toen-
maligen directeur in 1929, werd hij in zijn huidige functie
benoemd. - Hij beheert vooral het technisch gedeelte der
onderneming, terwijl zijn mede-directeur meer met het
administratieve werk belast is. — De firma is in 1883 door
Jacques van der Hoop opgericht en hield zich toen bezig
met internationale expeditie-aangelegenheden. — In 1916
ging zij zich toeleggen op meubeltransport en opslag. -
De opvolger van den oprichter was de Heer Bernhard,
die tot 1929 de leiding waarnam. Daarna werden de heeren
Fontijn en Wolff als directieleden benoemd. - De onder-
neming geniet een vsrmaardheid in binnen- en buiten-
land. - Haar gebouwen beslaan na de laatste belangrijke
uitbreiding welke in 1939 voltooid zal zijn thans een
opslagruimte van ^ 9500 M3. — F. is bestuurslid van de
Nat. Bond van Meubeltransportondernemers. - Hij is
zeer bereisd, verschillende landen van geheel Europa zijn
door hem meestal voor zaken bezocht. - Voor genoegen
houdt F. zich. gaarne bezig met klassieke muziek en litera-
tuur. - Amsteldijk 108, Nieuwer Amstel.


