
Hartogs, Dr. Jacques Coenraad. - in leven directeur der
Alg. Kunstzijde Unie. - Gcb. te Rotterdam, 30 Nov. l 880,
als zoon van den koopman Mauiits Hartogs Jzn. en Kdith
Hijmans. - Geh. te Schiedam met Elisabeth Hijman. -
Pleegkinderen: Carola Freund, geh. met |Frits van den
Bergh, en Regina Freund, geh. m. Mr. Jaap van den
Bcrgb. - Dr. H. bezocht in zijn geboortestad een H.B.S.
5-j.c. en liet zich, na met gunstig gevolg staatsexamen te
te hebben afgelegd, als student in de chemie aan de Uni-
versiteit te Amsterdam inschrijven, waar hij in 1910 pro-
moveerde op het proefschrift: „Quantitatief onderzoek
over de nitroering van aniline en. Farm-, Aceet-, en Benzani-
lide". - Tijdens de jaren, vallend tusschcn het afleggen van
zijn doctoraalexamen en de promotie, was Dr. H. als lee-
raar aan de Roelof Hartschool te Amsterdam verbonden.
Nadien is hij naar Engeland vertrokken, waar hij in de
kunstzijde-industrie practisoh werkzaam was en bij zijn
terugkeer in ons land, 1911, heeft hij het initiatief geno-
men tot het oprichten der A.K.U. en aanvaardde de



functie van di-
recteur. In la-
tere jaren wer-
den tevens in
Engeland, Ame-
rika, Duitsch-
land en Italië
fabrieken der
Knnstzij de Unie
gesticht, waar-
van Dr. H. of als
directeur, of als
commssars op-
trad. Ook de
Enka Fabriek
te Ede kwam
onder zijn lei-
ding tot stand.

Hij maakte
in verband met
deuitbreidingen
en export v. h.
concern reizen
naar Duitsch-
land, Engeland,
Zwitser!., Italië,
Amerika, België, Frankrijk en Spanje. — Zijn verdiensten
vonden erkenning in de benoemingen tot commandeur in
de Kroonorde van Italië en ridder i. d. Orde van den Ned.
Leeuw, alsmede in de verleening van het Eere-Diploma
der Vereen, v. Vreemdelingen Verkeer, een instelling,
waarvoor hij zeer veel heeft gedaan o.a. medegewerkt tot
het behoud voor de Gemeente Arnhem van het park Zij-
pendaal. - Bovendien was hij een groot kindervriend en
heeft hij zeer veel gedaan voor het zwakke en misdeelde
kind. Ook andere instellingen van weldadigheid hadden
zijn volle belangstelling.
Dr. H. overleed 6 Mei 1932-Velperweg 55, Arnhem.


