
Frijlink, Aart Azia. - Dir. der N.V. Mij. tot Levering en
Vervaardiging van Bouwmaterialen voorh. de Erven H.
Trip. - Geb. 11 Juli 1879 te Utrecht. - Vader: Dirk Frij-
link; M'oeder: Elisabettha Catharina Maria Huysterman. -
Geh. 27 Jan. 1.914 te Utrecht met Chiïstina Stevens. -
Kinderen: Johanna Elisabettha Christina, geb. 8 Maart
19.10 en Yvonne Azia, geb. 15 Oct. 1920. - Na te Utrecht
lager en middelbaar onderwijs genoten te hebben, voelde
P. zich het meest aangetrokken tot een militaire loop-
baan; een samenloop van omstandigheden bracht hem
echter in den handel. In 1902 kwam hij in dienst bij de
firma v. d. Pol Vink & Co. Bouwmateriaal N.V. waar hij
snel promotie maakte. Tot dir. van de N.V. voorh. Erven
H. Trip, handel in bouwmaterialen werd hij benoemd in
1918. Deze onderneming gegrondvest door de fam. Trip,
in 1890 in een N.V. omgezet, verhandelt bouwmaterialen
in den ruimsten zin, en vertegenwoordigt o.a. de Ncderl.



Cementfabrie-
ken en Dijcker-
hoff Söhne te

Ainöneburg
(Duitschl). F.
bekleedt in han-
delskringen ver-
schillende be-
langrijke func-
ties, hij is lid en
tevens voorz. v.
d. afd. grootbe-
drij f der Kamer
v. Kooph.; lid
v. d. Raad van
Beheer van de
Kon. Vereen, tot
het houden van
Jaarbeurzen in
Nederl.; voorz.
v. d. Stichtsche
Industr. Club
en van de Utr.

Werkgevers-
vereen. ; best.lid
v. d. Vereen, v.
Handelaren in Bouwm. in Ned.; dagelijksch bestuurslid
v. d. Ver. v. Cementhandelaren in Ned.; lid v. d. gemengde
Comm. van Toezicht op den Cementhandel; lid van het
Centraal-Instituut ter bevordering van het normale han-
delsverkeer tusschen Nederland en andere landen; cornm.
v. d. N.V.'en Tegelfabriek Westraven te Utrecht; Forto-
liet te Utrecht, Verffabr. Amstellin en de N.V. v/h J. W.
Clant & Zonen te Alphen a. d. Rijn. Voorts is F. dir. der
dochtermij.cn der N.V. voorh. de Erven H. Trip, nl. N.V.
Erven H. Trips Beton Mij. en de N.V. Scheepv. Mij.
,,Helena Elisabeth". — Ook op sociaal gebied deed hij van
zich spreken o.a. als lid v/d Utr. Arbeidsbeurs, e.d. - In
1937 werd hij benoemd tot Ridder i. d. Orde van Oranje
Nassau. Voor zijn firma, voor de K. v. Koophandel en de
Jaarbeurs, zoowel als voor het bijwonen van industr.
Congr. heeft F. bezoeken gebracht aan Engeland, Frank-
rijk, Zwitserland, Duitschland, Italië, Oostenrijk, België,
Tsjecho-Sl. en Luxemburg. — Voor zoover zijn drukke
werkkring hem dat toelaat, besteedt hij zijn vrije uren aan
sociaal econ. en jur. problemen. F. kegelde vroeger veel
en is thans nog eerelid v. d. Utr. Kegelbond. - Biltstraat
194, Utrecht.


