Heerkens Thijssen, Henricus Franciscus. — Oprichter en
firmant der fa. Heerkens Thijssen & Co., te Amsterdam,
assurantiebezorgers en assuradeuren; dir. der Onder.
Verzekering Mij. „Protector" te Amsterdam. — Gcb.
28 Fcbr. 1904'
te Haarlem, uit
het huw. v. Mr.
Joan Nicolaas
Joseph
Eduard Heerkens
Thijssen, oudlid Ie Kamer
der
St.-Gen.,
oud-wethouder
van Haarlem en
oud-burgem.
van
Schoten,
geb. 27 Juni
1866 te Arnhem, en van
Laura
Francisca Johanna
Maria van der
Kun, geb. 22
Sept. 1868 te
's-Gravcnhage;
overl. 14 Aug.
1936 te Haarlem. - Geh. 27
Mei 1930 te
Stockclbij Brussel met Anna Paulina Ernostina Maria, dochter van Leopold Emüe Johan Marie van der Kun, oud-attaché bij het
Ned. Gezantschap te Brussel en Jkvr. Maria Petronella
Johanna van Rijckevorsel. - Uit dit huw. is op 9 Juni
1931 te Bloemendaal een zoon geb., Henricus Franciscus. —
H. Th. bezocht te Katwijk a'd Rijn het gymn. en te Amsterdam de Handelsschool. Na zijn mil. dienstplicht te
hebben vervuld, maakte hij in 1925 een studiereis naar
Ned. O.-Indië. In Nederland teruggekeerd zijnde, werkte
hij van 1926 af enkele jaren als volontair op een Amst.
handelskantoor, waarna in 1928 door hem de fa. Heerkens
Thijssen & Co. assurantiebezorgers en assuradeuren werd
gesticht en in 1930 de Ond. Verz. Mij. ,,Protector",van
welke hij directeur werd. — Ook op politiek terrein heeft
H. Th. zich veel bewogen. Van 1931 tot 1937 was hij voorz.
van de afd. Bloemendaal der R.K. Staatspartij. In 1935
richtte hij te IJmuiden hot R.K. Zeemanshuis op. Voorts

is hij sinds de oprichting, secr.-penn. der Stichting Havendistrict IJmuiden-Haarlem-Velsen van het Apostolaat
ter Zee, lid van het hoofdbestuur van de Fed. v. Genootschappen van het Apostolaat ter Zee in Ned., voorz. v. de
afd. Bloemendaal van het Gen. van den Stillen Omgang;
lid-werkgever van den Raad van Beroep S.V. te Amsterdam en lid van het Alg. best. der A.V.O. te Amsterdam. —
Hij vertegenwoordigde het Ned. Apost. ter Zee op de int.
congressen der A.M.I.C. te Antwerpen in 1937 en te Glasgow in 1938, alwaar hij als gedelegeerde het woord voerde.
-Tenslotte fungeerde H. Th. in 1936 als secr.-penn. van het
Comité Bloemendaal voor de aanbieding van het huldeblijk ter gelegenheid van het huw. van H.K.H. Prinses
Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. - Op het gebied deisociale politiek heeft hij versch. artikelen gepubliceerd,
spec. iriz. de verzorging van de buiten!, zeelieden tijdens
hun verblijf in Nederland. Een groot doel van Europa
heeft H. Th. bereisd. Genealogische onderzoekingen behoorcn tot zijn liefhebberij-studiën. - ,.de Hoeve",
lepenlaan 9, Bloemendaal.

