
Hoey Smith, James van. - Lid der fa. P. A. van Es & Co.;
lid der fa. Gebr. Smith. - Geb. 3 Juli 1891 als zoon van
William Smith en Grietie van Stolk. - Geh. met Adriana
Maria van Stolk. - Kinderen: Janneke, geb. 25 Nov. 1916;
William, geb. 4
Juni 1919; Ja-
mes Pvichard

Pennington,
geb. 29 Sept.
1921; Rudolf
Willem, geb. 22
Sept. 1923. -
H.S. bezocht
een H.B.S. 5-j.c.
en was na het
behalen van het
einddiploma ge-
durende korten
tijd werkzaam
ten kantore van
de fa. van Es &
Co. Nadien was
hij verbonden
aan r eederij en
te Londen en
Hamburg, ten-
ein.de interna-
tionale ervaring
op te doen. Hij
keerde in 1914
uit het buiten-
land terug, voltooide zijn officiersopleiding en werd bij het
uitbreken van den wereldoorlog bevorderd tot 2en luit. der
Inf. Tijdens de mobilisatie was hij als Ie luit. o.a. aange-
wezen als adj. van gen.-majoor Onnes. Na de demobili-
satie werd v. H. S. opgenomen in de fa.'s P. A. van Es &
Co. en Gebr. Smith en ging hij over naar het reserve-kader.
Zijn. drukke werkzaamheden beletten hem de herhalings-
oefeningen regelmatig te volgen; derhalve nam hij in 1920
ontslag uit den militairen dienst. De firma P. A. van Es &
Co. is één der oudste scheepvaartondernemingen in ons
land. Zij werd opgericht in de jaren tusschen 1695 en!705
door John Smith, afkomstig uit Engeland. Het beheer der
firma is steeds overgegaan van vader op zoon. Zij houdt
zich bezig met cargadoorszaken en neemt een vooraan-
staande plaats in als reederij, voert het beheer over een
groot aantal eigen schepen en treedt op als agente van
diverse bnitenlandsche reederijen. - v. H. S. is benoemd
tot ridder in de Kroonorde van België en gerechtigd tot
het dragen van het Mobilisatiekruis. - Van zijn hand ver-
schenen enkele artikelen in tijdschriften alsmede een
gedenkboek betreffende de bescherming van natuur-
monumenten, bouwwerken enz. Hij is een voorvechter
voor wettelijke bescherming van natuurmonumenten en
bouwwerken van historische en cultureele waarde en be-
stuurslid van de Vereen. „Hendrik de Keyser"; alsmede



van de ver. tot Behoud van Natuurmonumenten; voorts
is hij vice-voorzitter van het Instituut Stad en Landschap
van Zuid-Holland; lid van den Raad van Toezicht der
Stichting „Havenbelangen" te Rotterdam; lid van de
Vereen. „De Hollandsche Molen"; bestuurslid van het
Nederl. Biologisch Station; vice-voorz. van de Scherp-
schuttersvereen. „Rotterdam"; lid van de Nationaal
Socialistische Beweging en leider van den Financieelen
Raad der N.S.B.; leider van de Statenfractie der N.S.B,
in de prov. Zuid-Holland, enz. enz. - Een groot deel van
zijn vrijen tijd wijdt hij aan de verzorging van zijn tuin,
welke één der mooiste van ons land is en wellicht later de
botanische tuin van Rotterdam zal worden. - Honinger-
dijk 70, Rotterdam.


