
Horst, Hendrik van der. - Dir. van de N.V. Ingenieurs-
bureau „Lemet-Chromium" te Hilversum. •• Geboren
18 April 1891 te Nieuwer-Amstel, uit het huwelijk van
Johannes Martinus v. d. H., fabrikant, en Louise Hermina
Heerma. Gehuwd met Catharina Rambonnct, geb. 10 Fe-
bruari 1892 te Velp. — Uit dit huwelijk zijn drie kinderen
geboren, t.w.: 21 September 1918, Johannes Martinus;
24 Maart 1920, Kuno Lodewijk en 19 Februari 1925,
Rosemarijntje. - Van 1905 tot 1908 voer v. d. H. als stuur-
mansleerling op een zeilschip. Vervolgens bezocht hij een
jaar lang de zeevaartschool, deed in 1910 eindexamen en
bekwaamde zich verder van 1910 tot 1914 bij den Rotter-
damschen Lloyd voor resp. 4-de, 3-de en 2-de officier.
Gedurende de mobilisatie diende hij bij de marine als
commandant van kleine schepen. - Na de demobilisatie
ging hij in het bedrijfsleven. Hij werd mededirecteur in het
bedrijf van zijn broer, de N.V. v. d. Horst & de Heus,
welke laatste in 1930 is uitgetreden. V. d. H. richtte tevens
een fabriek van rijwielonderdeelen op, die intusschen in
andere handen is overgegaan, benevens de Lemet Metal
Works, Ltd., die nog bestaat, doch waarin v. d. H. geen
belangen meer heeft.- v. d. H. heeft vele zakenreizen naar
Amerika, Engeland, Scandinavië en Duitschland gemaakt,
waar hij machinefabrieken en reederijen bezocht. — In
technische tijdschriften zijn een aantal artikelen van zijn
hand verschenen over het procédé voor het „chroom-
harden" van cylinders, een vinding van het Ingenieurs-
bureau „Lemet-Chromium", waarover „de Auto", de
„Motor Ship", do „Oil Engine", „Automobile Engineer",
„Commercial Motor", „Shipbuilding and Shipping Re-
cord" zeer waardeerend hebben geschreven. — Zeilen
behoort nog altijd tot zijn lievclingssporten; in zijn jonge
jaren nam hij dikwijls aan zeilwedstrijden deel en ver-
overde tal van medailles. Ook de zwemsport en paard-
rijden beoefent hij gaarne in zijn vrijen tijd. — Alexandcr-
laan 22, Hilversum.


