
Heek Jr., Gerrit Jan van.-v. H. is op 9 Juni 1880 te Lon-
rtekcr, thans gemeente Enschede, geb. als zoon van Gerrit
Jan v. H., geb. 9 November 1837 te Enschede. Laatst-
genoemde was een der grondleggers der Twentsche Tex-
tiel-Industrie,

lid der Pro v.
Staten v. Over-
ijssel, lid van
de Eerste Ka-
mer der Staten-
Generaal, rid-
der in de orde
van den Ned.
Leeuw, officier
in de orde van
Oranje-Nassau,
ridder van de

Pruisische
Kroonorde,

overl. 28 Deo.
1915. Zijn moe-
der was Chris-
tine Frederike
Meier, geb. 29
Juli 1842 te - ~ __._^Jt ^P
Bentheim in

Duitschland,
overl. te En-
schede 13 Nov.
1920, dochter
van den Ober-
appolationsrat Ludwig Arnold Meier te Celle. De bet-
overgrootvadervan moederszijde van Gerrit Jan v. H. Sr.
was de fabriqueur van bombazijnen goederen Herman van
Lochem. - Geh. op 17 Oct. 1917 te Rijssen met Jacoba ter
Horst, geb. 19 Febr. 1889 te Rijssen. Uit deze echtver-
bintenis zijn twee dochters geb., t.w. op 2 Oct. 1918 Alida
Engelbertha en op 9 Juli 1921 Jacoba. - Samen met zijn
broer is v. H. directeur der N.V. Rigtersbleek v/h G. J. van
Heek & Zonen, welke textielonderneming in 1897 door
wijlen zijn vader en zijn broer J. H. v. H. werd opgericht.
Laatstgenoemde is thans commissaris der N.V. - G. J. v.H.
,Jr. is voorts lid van de raden van comin. van eenige
andere Twentsche textielfabrieken en van het Twentsch
Oentraalstation voor electrische stroomlevering; verder
sinds jaren president-kerkvoogd der Ned. Herv. Kerk
te Enschede, lid van. het kiescollege der Ned. Herv. Kerk,
bestuurslid van de Vereeniging tot Behoud van Natuur-
monumenten. Samen met beide genoemde broers, schonk
hij aan de gemeente Enschede het van Lochems-Park. —
Als lid van de commissie van fabrikanten maakte hij in
1930 een reis naar de Vereenigde Staten ter bestudeering
van de Amerikaansche textielindustrie. In zijn jonge jaren
was hij een groot liefhebber van de voetbalsport; als zoo-
danig speelde hij in de thans nog bestaande club „Prinses
Wilhelmina". Hij is een hartstochtelijk natuur- en jacht-
liefhebber en bezit tal van merkwaardige jachttropeeën.
Ook verzamelt hij schilderijen. - Boddenkampsingel 40,
Enschede.


