
Ledeboer, Helmich Bernard Nicolaas. - Dir. v. d. N.V.
van Heek & Co. - Gcb. 6 Deo. 1892 te Enschede, als zoon
van Abraham Ledeboer en Atiguste Frederike Charlotte
Harturig. - Geh. met Juditli Geeftruid van Heek, geb.
lONov. 1904.-
Nadat L. de
Hoogere Tex-
tielschool te
Enschede had
bezocht, kreeg
hij verdere the-
oretische op-
leiding in

Duitschland,
aangevuld niet
eenige jaren
practijk in En-
geland. Voor
de toenmalige
fa. v. Heek &
Co. maakte L.
gedurende de
jaren H)l S en
1919 een we-
reldreis, ter

bestudeering
van de afzet-
gebieden. Na
zijn terugkeer
in Nederland
werd hij pro-
curatiehouder bij bovengenoemde fa., terwijl hij in 1920
als f i rmant werd opgenomen. In Maart 1859 werd door
Hendrik Jan van Heek, Herman van Heek en Gerrit Jan
van Heek een vennootschap onder fa., genaamd v. Heek
& Co., opgericht. Aanvankel i jk worden hoofdzakelijk ka-

toenen goederen voor de binnenlandsche markt vervaar-
digd, maar na de opheffing van de preferentieel o rechten
in Nederlandsen-1 ndië werd ook de export van gebleekt
en gekleurd doek ter hand genomen. Omstreeks 1890 werd
bovendien een aanvang gemaakt met de fabricage van
Molton dekens, en hot is in bet> bijzonder door dit artikel,
dat de naam van Heek op de exportmarkten voor katoe-
nen goederen in de tropen bekendheid verwierf, l Jan.
1935 wci'd de firma, in een N.V. omgezet, tengevolge waar-
van L. één der vier Directeuren werd. Hij is tevens Voorz.



v. d. Enschcdcsche Fabrikanten Vereen., Comni. van N.V.
ter Horst & Co te Rijsscn, van de spinnerij „Ooster-
veld" te Enschede, der Boekelosche Stoomblcckerij N.V.
Boekelo en der Twentsche Overzee Handel Mij., Enschede,
lid v. h. l)agelijksch bestuur v. h. Centraal Overleg in Ar-
beidszaken voor Werkgeversbondon, mede-oprichter
Nederlandsche Textiel-Conventie. - L. heeft vele zaken-
reizen ondernomen, waarbij hij alle werelddeelen, be-
halve Afrika bezocht. - Noorderhagen 33, Enschede.


