
Henny, Anton Bernhard. - Geb. te Amsterdam, 10 Sept.
1872 als zoon van Hendrik Christiaan Adolf Henny, ree-
der, eerst ingeschreven aandeelhouder der Stoomv. Mij
„Nederland" en Anna Catharina Kirchner. - Geh. met
Julia Elise Vi-
ruly. - H. be-
zocht de Han-
delsschool in
zijn geboorte-
stad en was na
het behalen v.
het einddiplo-
ma in 188!) op
diverse kanto-
ren werkzaam,
o.a. te Hanno-
vcr en te Lon-
den. - Gedu-
rende de jaren
1893-1897 was
H. zeer actief
lid der liberale
partij. Hij trok
zich echter de-
finitief uit de
politiek terug
na den val van
het Ministerie
Tak van Poort-
vliet en nadat
hij het vertrou-
wen verloren had in een terugkeeren der eenheid onder de
liberalen. In 1897 sloeg hij het aanbod van de hand om de
leiding te willen aanvaarden van een Nederlandsch Con-
sortium ter voorbereiding van de stichting van een Ncdcr-
land-China Bank. In datzelfde jaar stichtte hij met mede-
werking van de Fa. Labouchère Oyens & Co. te Amster-
dam, de Firma Henny, Horsman & Co. te Rotterdam tot
het drijven van bankzaken. Vijf jaren later werd hij be-
noemd tot Dir. van het kantoor der A'damsche Liqui-
datiekas te Rotterdam, welke functie hij vervulde tot 1008
om daarna over te gaan in de directie van het kantoor
dezer Bank te A'dam. In 1021 trad hij als Dir. af en werd
verkozen in den Baad van Toezicht. Intusschen was hij in
1916 benoemd tot secretaris van de Suikervereen., op aan-
dringen der Reg. gesticht ter behartiging van den Suiker-
handel en -Industrie in Ned. gedurende den oorlogstijd,
welke instelling onder zijn leiding weder in 1921 word ge-
liquideerd. Voorts was H., van 1911 tot 1918, Consul van
Italië voor de 7 noordel. pro v. van ons land; Liquidateur
der van Nicrop & Co.'s Handel Mij. te Amsterdam; Advi-
seur voor de Centrale Suiker Mij.; Pres. Comm. van de
Lijm-& Gclatinefabriok „Delft" te Delft; van de Zout-
zuurfabriek te Delft; van de N.V. Mij. voor Textielonder-
nemingen te Amsterdam; van de Intern. Handel- en Cre-



diet Mij. te Amsterdam; van de Handel Mij. „Aparak" te
Amsterdam en van den Raad van Toezicht der Amstord.
Liquidatiekas, A'dam.; Comm. der Holl. Stoomboot M.ij.;
der Noorsche Gas Mij. te 's-Gravenhage, der N.V. Banjoe-
wangie Rubber Mij. „Kali-Tclopak" te Rotterdam; dei-
van Heel's gecondenseerde Molk Mij. te Naarden; der
Stoomzui vel fabriek „Het Kamper Eiland" te Kampen;
van het Hotel „Polen" te Amsterdam; lid van de Commis-
sie voor Muntpolitiek; Bestuurslid van het Centraal Bur.
voor Schimmelcultuur en Penningmeester van het Phy-
topathologisch Instituut „Willie Commelin iScholten" te
Baarn. - H. werd wegens speciale verdiensten benoemd
tot Off. in de Kroonorde van Italië. - Hij bezocht in den
loop der jaren vrijwel alle landen van Europa en ver-
toefde vooral vele malen in Engeland. Grooto belangstel-
ling heeft H. voor schilderkunst, uitsluitend voor die tot
en met de 19de eeuw, terwijl hij voorts gaarne zijn vrijen
tijd besteedt aan de studie der buitenlandsche politiek en
aan de verzorging van zijn tuin en kassen. — „Overbosch",
Baarn.


