
Heymans, Justus. - Dir. der N.V. Intern. Handelsver-
eeniging te Amsterdam. - Geb. op 30 April 1901 te Apel-
doorn. - Ouders: Martha Hirschfeld en Bernhard Hey-
mans, textiel-importeur, telg uit een oud geslacht, dat zich
sinds honderden jaren op het verwerken en verhandelen
van textielgoederen heeft toegelegd. - H. bezocht de
H.B.S. te Apeldoorn en was daarna werkzaam bij diverse
buitenl. textielconcerns en -fabrieken. In 1924 nam hij
met zijn broer H. S. Heymans de leiding op zich van de
Intern. Handelsvereeniging, een vennootschap, die in
1911 werd opgericht als algemeene import- en exporthandel
door de heeren M. A. Hiemink en D. E. Leupen. Vooral



na de toetreding
van de h e eren
Hoymans kwam
de 'N.V. tot vol
ledige ontplooi-
ing. Onder hun
directie is de
N.V. tot steeds
grooter bloei ge-
komen ; zij on-
derhoudt thans
connecties met
textielbedrijven
in Italië, Noord-
Amerika, Tsje-

choslowakije,
Spanje e. Japan.
Wat dit laatste
land betreft is
de N.V. belast
met den exclu-
sieven verkoop
van textielpro-
ducten uit de

voornaamste
Japansche fa-

brieken. — De grootste liefhebberij van J. H. is het vliegen.
De N.V. Int. Handelsver, bezit een eigen vliegtuig, waar-
mee de gebr. H. geheel Europa bereizen, zoodat zij in staat
zijn een nauw persoonl. contact met hun cliënten te onder-
houden. Maar niet alleen zakenreizen maakt J. H. met dit
vliegtuig; hij is ook als sportvlieger zeer bekend. Bij de
Uitgevers Mij. van Holkema & Warendorf verscheen van
zijn hand een boek, getiteld „Als sportvlieger naar Indië
heen en terug", waarin hij een tocht beschreef', dien hij in
een door hemzelf bestuurd vliegtuig naar de Oost heeft
gemaakt. — Waar hij kan, maakt J. H. propaganda voor
de vliegsport. Hij is bestuurslid van de Amsterdamsche
Aeroclub en van de Stichting Vliegveld „Het Gooi". -
Bovendien is hij groepscommandant voor afd. Amsterdam
van de „Vrijwillige Organisatie Sportvliegers". - Minerva-
laan 52, Amsterdam.


