
Hemert, John Eric von. - Lid der firma v. Gigch & Huy-
bers. Makelaar in rubber te A'dam. - Geb. 10 Deo. 1898
te A'dam. - Vader: John George v. Hemert, geb. 24 Aug.



1855 te Triest, overl. op ] Deo. 1936, in leven directeur
van diverse cultuurondernemingen; Moeder: Helene Gus-
tava Mathilda Af Klint, gcb. 18 Juli 1860 te Venetië. - Op
21 Dec. 1921 te Londen geh. met Bernardina Johanna
Maria van Pinxteren. — Nadat v. H. in zijn geboortestad
handelsonderwijs had genoten, begon hij zijn loopbaan in
het bankbedrijf, en vertoefde hiervoor in binnen- en bui-
tenland, ter verwerving van zoo veel mogelijk financicele
en economische kennis. Hij specialiseerde zich vervolgens
in den rubberhandel, en werd lid der makelaarsfirma
v. Gigch & Huybers te A'dam. - v. H. is res. Ie luit. bij het
5e reg. Veldartillerie te Amersfoort, en reeds meer dan
20 jaar een bekende figuur in de paardensport-wereld.
Voornamelijk in de „Military", een cross-country voor
militairen, dat ook op het Olympisch programma ver-
meld staat, heeft hij met zijn Engelschcn volbloed Welsh-
Rabbit, in binnen- en buitenland vele lauweren geoogst.
Hij maakte voorts bij diverse concours in België en Duitsch-
land deel uit van officieele Ned. landen-equipes, was can-
didaat voor de Olympische Spelen in 1936 te Berlijn.
Voorts werd hij in Aug. 1937 als chef d'équipe van res.
officieren naar België uitgezonden, ter gelegenheid van
het 100-j. bestaan van het 2e Reg. Lanciers, bij welke ge-
legenheid hij 2 eerste prijzen won en hem een fraaie herinne-
ringsmedaille werd uitgereikt. - H. is bovendien begiftigd
met het off.-Kruis en het Mob. Kruis. Hij maakt deel uit
van het comité, dat het jaarlijksche Concours-Hippique te
Amsterdam organiseert. - Buiten de reeds genoemde
landen, bezocht hij nog Spanje, N.-Afrika en verder bijna
geheel Europa. — Hockey, tennis, zwemmen en. zeilen
hebben voorts zijn volle belangstelling. - Euterpestraat
110, Amsterdam-Z.


