
Heidring, Ir. Alexander. - Directeur van het „Algemeen
Handelsblad" N. V. - Geb. te Amsterdam, 25 Mei 1874 als
zoon van Balthasar Heidring en Olga Sophie Sillem. -
Geh. met E. J. J. A. Cramerus. - Kinderen: Balthasar,
directeur der
N.V.Korff's ca-

caofabrieken,
gehuwd met
C. S. van Hol-
kema; Anna
Maria, gehuwd
met W. Reh-
bock en Mr. E.
Heidring, ad-
vocaat, gehuwd
met O. Hondi-
us van Gessel. -
Ir. H. bezocht
een H.B.S. «5- j . c
in zijn geboorte-
stad en liet zich
vervolgens aan
do Polytechni-
sche School te
Delft inschrij-
ven, waar hem
in 1896 de titel
van scheikun-
dig ingenieur
werd verleend.
Hij volgde ge-
durende een semester de colleges aan de Universiteit te
Heidelberg en maakte daarna een reis om de wereld. Daar-
van in 1898 teruggekeerd, aanvaardde hij een aanstelling
als ingenieur aan de Ripolin Verffabr. te Hilversum. In
1906 werd hem de functie van Secr. der Directie van Werk-
spoor aangeboden en na zes jaren als zoodanig werkzaam
te zijn geweest, vestigde hij zich als raadgevend ingenieur
in de hoofdstad. Over diverse sociale en technische kwes-
ties verschenen sedertdien van zijn hand publicaties, ter-
wijl hij voorts lezingen hield. - Gedurende de oorlogsjaren
controleerde Ir. H. het rubberverbruik in de Ned. fabrie-
ken voor de Ned. Overzee Trust. Verder was hij adviseur
van de ammoniakfabriek te Weesp en van de Vereenigde
Chemische Fabrieken te Utrecht bij de bereiding van stik-
stofproducten. Voorts was hij verscheidene jaren voor-
zitter van de af d. Amsterdam en lid van het Hoofdbe-
stuur der Mij. van Nijverheid. In 1918 behoorde hij tot
de oprichters van den Economischen Bond. - In 1921 werd
hij voorzitter van de juist opgerichte Commissie voor Be-
zuiniging uit die maatschappij, welke ten doel had, de
wegen aan te geven voor bezuinigingen, een instelling
welke in de crisisjaren, kort na den oorlog volgend, haar
bestaansrecht overtuigend bewees. Tevens werd hij in
1922 na het overlijden van A. G. Boissevain verkozen
tot gedel. commissaris van het Algemeen Handelsblad,
welke functie hij nog in hetzelfde jaar, verwisselde voor
den post van Directeur. Voorts maakte hij deel uit van het
Bestuur der Vereen. „De Ned. Dagbladpers"; het Bureau



v. Publicitoitswaarde; het Veiligheidsmuseum; het Pei's-
museum; de Vereen, voor Ambachtsscholen, de Middelb.
Techn. School „Amsterdam", enz. — Sedert de oprichting
in 1912 was hij voorz. v/d raad v. commissarissen v. d. N. V.
„de Kondor'' te Amsterdam. Op 21 Sept. '38 is H. te
Amsterdam overleden. — ïeniersstraat 5, Amsterdam.


