Heijmeijer, Henricus Adrianus Josephus Maria. - President-directeur der N.V. de Vereenigde Jute- en cocosf'abricken van L. .J. Heijmeijer te Amsterdam. — Geb.
21 Nov. 1892 te Amsterdam. — Vader: Lambertus Josephus H., geb. 8 Jan. 1861, overl. 31 Doe. 1932, oprichter
der bovengenoemde onderneming, ambachtsheer van
Heemstede bij Utrecht en eigenaar van kasteel de Heemstede. Hij was commandeur in de orde van het Heilige
Graf van Jeruzalem en ridder in de orde van St. Jan van
Latarane; Moeder: Aleida Antonia van Haare, geb. 2 Jan.
18(55 to Amsterdam. Begiftigd met het gouden kruis van
St. Jan van Latarane. — Goh. met Dorothea Hemelrijk,
geb. 21 Maart 1904 te Chester in Engeland. - Kinderen:
Aileen, geb. l Mei 1932; Bridget, geb. 14 April 1933 en
Henry, geb. 19 Scpt. 1934. - H. bez. de R.K. Schoolver-

eeniging te Amsterdam, vervolgens het Canisius College
van de Paters Jezuïeten te Nijmegen waarna hij het einddiploma haalde aan de Textielschool te Enschede. — Na
voleindiging dezer studies was hij als volontair in verschillende textielfabrieken in het buitenland werkzaam. Behalve alle landen van Europa bereisde hij Egypte,
Syrië en Palestina. — In 1012 werd hij directeur van de
Apeldoornsche Cocosfabriek, een der bedrijven van de
N.V. de Ver. Jute- en Cocosfabrieken, van welke laatste
N.V. hij in 1916 directeur werd en waarvan hij na het
overlijden van zijn vader in ]932, het president-directeurschap aanvaardde. - Tijdens de jaren 1927-1932 was hij
consul van Estland te Amsterdam; hij is een der oprichters van de R.K. Jonge Werkgevers Vereeniging geweest
en heeft 10 jaar in het hoofdbestuur dezer ver. zitting
gehad. - In 1938 word hij lid van de K.v.K. te Amsterdam
afd. Grootbedrij f. - Z.H. de Paus benoemde hem tot
eerekamerheer met Cappa en Spada in welke functie hij
ieder jaar aan liet Pauselijk Hof in Vaticaanstad zijn
dienst vervult. - In vakbladen publiceerde hij verschillende artikelen over „Kennis van spinnen en weven" en
„Warenkennis". — Vondelstraat 73, Amsterdam.

