
Hoorn, Louis Henricus Joseph van der. - Directeur der
N.V. L. v. d. Hoorn's Ghemisch-Technische Industrie,
Utrecht. - Geb. te Utrecht op 12 Oct. 1903 als zoon van
Anthonia Helena Broekman en Louis Johannes Joseph
v. d. Hoorn, oprichter van bovengenoemde N.V. - v. d.
H.'s echtgenoote, Constance Matilda Adelaïde Maria Ver-
legh, schonk het loven aan Louis Ignatius Maria, geb. op
31 Juli 1929; Désiré Joseph Maria, geb. 17 Maart 1931;
Maria Antonia Christina en Paulus Ignatius Maria, een
tweeling, geb. op 7 Sept. 1933, en Adelbert Ignatius Maria,
geb. op 15 Mei 1937. - v. d. H. genoot L.O. te Utrecht en
studeerde vervolgens aan het Canisius-College te Nijmegen.
Nadat hij in 1923 het eindexamen had afgelegd, kwam hij
in de zaak van zijn vader. Hij bekleedde verschillende
functies en werd in 1926 onder-directeur, na het overlijden
van zijn vader in 1932, waarnemend-directeur. Sedert
1933 staat hij als directeur aan het hoofd der onderneming,
die in 1893 is opgericht, en in 1920 in een N.V. is omgezet.



Het bedrijf fa-
briceert en le-
vert alles, wat
dient tot be-
scherming, be-
werking, reini-
ging en ver-
fraaiing der op-
pervlakte, in
liet bijzonder
van metalen
voorwerpen, en
verder instal-
laties, materia-
len en chemi-
caliën voor elec-
trolytische me-
taalbedekking.
- v. d. H. is ook
directeur van
de N.V. v. d.
Hoorn & Wou-
da, welke zich
specialiseert in
electr. af mijn-
toestellen voor
fruit- en groenteveilingen. - Verder is hij lid van de Al-
gem. Kath. Werkgeversvereenigin, lid van de Adelbert
Ver., lid v. h. Verbond van Ned. Werkgevers, lid v. d. Ned.
Mij. voor Nijverheid en Handel, lid van het Natuurkundig-
Gezelschap en lid van Electroclepositors' Technical Society
te Londen. Hij heeft zakenreizen gemaakt door vele lan-
den in Europa en stelt veel belang in sociaal-economische
problemen en literatuur. - Maliebaan 77, Utrecht.


