
Herold, Felix Henricus Hubertus. - Directeur-generaal
der N.V. Uitgevers Mij. „Necrlandia", welke o.a. dag-
bladen en y)criodieken uitgeeft te Utrecht, Breda en Maas-
tricht. - Geb. 16 Maart 1878. - Vader: Alexander Herold;
Moeder: Odilia
Maria Ritsen. -
Geh. mot Elise
Marie Vin eken.
- Kinderen:
Cornelia Odilia
Maria, geb. 5
Dec. 1901 ; Ale-
xander Johan
Marie, ge b. 26
Mei 1903; Hen-
dr ik Mar ie, geb.
20 Juli 1904;
Maria Josephi-
na, geb. 30 Mei
l !)()(>; Joseph
Louis Marie,
geb. 21 Mei
1912. - Na de
middelbare op-
leiding op „Ru-
wenberg" te St.
Michiels-Gestel.
genoten te heb-
ben, was H .
aanvankelijk in
de journalistiek
werkzaam, doch na korten tijd bleek de administratieve
richting van het krantenbedriji' hem meer aan te trekken
en weldra was hij als chef der administratie aan de toen-
malige „Nieuwe Brcdasche Courant" verbonden. In 1902
werd de Directie van deze krant tevens eigenaresse van
den „Limburger Koerier" en f l . werd belast met de admi-
nistratieve leiding daarvan, te Maastricht. — l)e tot dan
onder een firma gedreven uitgeverij werd in 1908 omgezet
in een N.V., waarvan de in 1923 altredende directie H.
uitnoodigde het directoraat op zich te nemen en na een
statutenwijziging van 1930 werd H. benoemd tot direc-
teur-generaal. - Zi jn verdiensten werden officieel erkend
met de benoeming tot ridder in de orde van Oranjc-Nas-
sau, met het eerekruis „Bene Merenti" en het Gouden
eerekruis ,,Pro Ecclesiaet Pontificc".-Zijn groote belang-
stelling voor het organisatieleven blijkt wel uit de vele
functies, die hij vervulde. - H. was langen tijd voorzitter
der Districtscomm. van de Drukkersorganisatie; lid van
de Onderhandelingscomm. voor het Collectief contract;
bestuurslid der Landelijke Katholieke Organisatie van
Drukkorspatroons; bestuurslid der Federatie van de drie
Landelijke ürukkersorganisaties; te Utrecht: bestuurslid
van de Ned. Dagbladpers en van de Kath. Directeuren-
vereen. — Momenteel i,s H. nog lid van de Centr. Comm.
voor de Typografie; lid van den Raad van Beheer, van het
A.N.P., waarvan hij mede-oprichter is; voorn, van den
Kring Utrecht van de Kath. Werkgoversver. en lid van
het bestuur dier Organisatie voor het Aartsdiocees. -
Voornamelijk voor ontspanning maakte H. verschillende
reizen door Europa. - Zijn voornaamste liefhebberij is
wandelsport. — Stolberglaan l, Utrecht.


