
Heide, Jurjen Georg van der. - Directeur dor N.V.
H. Drijfhout & Zoon's Fabriek van Bijouterieën te Am-
sterdam. - Geb. 28 Nov. 1883 te Bolwward. - Ouders:
Jentje van der Heide, geb. 14 Febr. 1850 en Ludovica



Visser, geb. l
Maart ] 844. -
Geh. met Al-
phonsina Lucia
Marianna Jans-
sen, geb. 8 Jan.
1888. - v. d. H.
genoot, na de
la.gere school
doorloopen te
hebben, pri-
vaatonderwijs

en bekwaamde
zich verder door

zelfstudie;
voorts bezocht
hij colleges in
economie bij
Prof. van Ernb-
den. - Op 17
Sept. 1900 trad
hij in dienst bij
do firma H.
Drijfhout &Zn.,
toen nog gevest,
aan de Woes-

perzijde 89. Het bedrijf, op nog vrijwel gelijken voet ge-
dreven, als bij de opricht, in 1827, door den grootvader van
den firmant W. H. Drijfhout, omvatte uitsluitend de fabri-
cage van en handel in gouden sieraden. In 1902 werd de
zaak verplaatst naar de binnenstad, in het pand Rokin 44,
waar het bedrijf zich beter kon ontplooien en uitgebreid
werd met de fabricage van halffabrikaten en de bereiding
en bewerking van edele metalen ten dienste van industrie
en techniek. Het was tot dezen nieuwen tak van het be-
drijf dat v. d. H. zich in hooge mate aangetrokken gevoel-
de en waarvan hij den grooten uitgroei wist te bewerken.
In 1912 werd hij tot alg. procuratiehouder benoemd in het
bedrijf dat toen reeds een zoodanigen omvang had geno-
men, dat een groot complex perceelen mede in gebruik
was. In Mei 1914 werd het, in grootschen stijl opgetrokken
gebouw aan de Nes betrokken en onder veel belangstelling
van autoriteiten en pers officieel geopend. - Deze fraaie
ruime huisvesting maakte het mogelijk alle deelen van het
bedrijf wede?1 onder één dak te vereenigen en een nog
grootere stuwkracht te ontwikkelen, zoodat de firmanaam
weldra int. vermaardheid verwierf. Dagelijks verschenen
in de groote dagbladen de notoeringen van edele metalen
en gouden en zilveren munten, door H. Drijfhout & Zoon
voor de Nedorlandschc markt vastgesteld. Buitengewoon
groote belangstelling, in binnen- en buitenland, bleek in
alle kringen doch voornamelijk in de financicele wereld,
te bestaan voor de door v. d. H. beschreven en in details
uitgewerkte, kwartaal-overzichten der noteeringen van
edele metalen. Belangrijke gegevens, over het tijdvak
H)J!)— 1!)2I, de drie jaren na den oorlog, vol hoogst inte-
ressante momenten op financieel en monetair gebied, zijn
hierin vastgelegd en voor de geschiedenis bewaard geble-
ven. - Op 30 Juni 1922 verliet hij het bedrijf en vestigde
zich voor eigen rekening. Nadat in 1928 het omvangrijke
bedrijf der fa. H. Drijfhout & Zoon gesplitst was, zqó dat
cenerzijds een onafhankeli jk bedrijf werd gevormd )iit de
afd. halffabrikaten en bereiding en bewerking van edele
metalen voor industrie en techniek, anderzijds een zelf-
standig bedrijf gemaakt was van de afd. fabricage van
gouden en zilveren werken, waarbij voor de twee bedrijven
nauwkeurig werd vastgesteld welk deel van het gebouw
elk afzonderlijk in gebruik zou hebben, hervatte v. d. H.
in Jan. 1930, op verzoek van W. H. Drijfhout, zijn werk-
zaamheden in. het laatstgenoemd zelfstandig geworden
bedrijfsdecl, dat in oorsprong het geheele bedrijf uit-
maakte en dat werkt onder den naam N.V. H. Drijfhout
& Zoon',s Fabriek van Bijouterieën; een half jaar later,
na het overlijden van W. H. Drijfhout, werd hij tot direc-



teur benoemd. - De N.V. fabriceert in haar ruime, uit-
stekend geoutilleerde werkplaatsen alle luxe gouden,
voorwerpen, waarin zij een uïtgebreiden handel drijft,
zooals verlovings- en trouwringen, zegelringen, armban-
den, hoiiogekettingen, colliers enz.; alle artikelen, dragen
naast het rijkskeur, ingestcmpeld, het geregistreerde han-
delsmerk en meesterteeken H.D.Z. Behalve in Nederland
worden ook in de koloniën groote zaken gedaan. V. d. H.
is lid van den Raad van bestuur der Federatie ter behar-
tiging van de belangen van den handel in gouden en zil-
veren werken en bestuurslid van de Ver. van fabrikanten
van gouden en zilveren werken. — Hij maakte zaken- en
privé-reizen naar vele landen van Europa. - Slaakstraat 10
Amsterdam.


