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Meyer, Hermanus Willem. Consul-Generaal van Pana-
ma en Dir. der N.V. Leydsche Oranje Nassau Veem en der
Oranje Nassau Veem N.V. - Geb. 8 April 1887 te Amster-
dam. Grootvader: Hermanus Willem Meyer, stichter der

fa. Meyer & Co,
Cargadoors en
Reeders (1851).
- Vader: Jo-
hannes Barend
Meyer, geb. 31
Jan. 1856 te
Amsterdam, lid
der firma Meyer
& Co. en mede-
oprichter der
Nederlandsche

Stoomvaart
Maatschappij

„Oceaan" N.V.
Moeder: Cor-
nelia Adriana
Gooi, geb. 10
Juli 1853 te

Schiedam.
Haar moeder
stamde af van
de Evertsen
(zeehelden om-
streeks 1650).
Geh. met Maria
Johanna Tuyn,

geb. te 's-Gravenhage. Kinderen: Johannes Barend, geb.
7 Jan. 1928. M. bezocht het Instituut Lubbers met de be-
doeling naar de Openbare Handelsschool te gaan en daar
zijn studie te voltooien. Zijn vader besloot evenwel hem
naar het Instituut Jager te zenden, vanwaar hij op 17-
jarigen leeftijd nis volontair in dienst trad bij de Firma
A. J. de Leeuw (expediteurs). Na vijftien maanden aldaar
te hebben gewerkt, vertrok hij naar Liverpool, waar hij
werkzaam was bij de Firma Alfred Holt & Co., de leiders
der Blue Funnel Line, waarvan de fa. Meyer & Co. het
agentschap voor Nederland waarnam. Zijn verblijf in
Engeland moest na een jaar worden afgebroken voor den
Militairen dienst, waarvoor hij evenwel uiteindelijk werd
afgekeurd. Hij deed nu zijn intrede op het kantoor van
zijn vader. Op l Jan. 1909 werd hij, evenals zijn zwager,
P. H. Baron Taets van Amerongen, in de firma opgeno-
men. Zijn vader overleed in 1910 en de Directie der Blue
Funnel Line te Liverpool achtte het in verband met den
nog jeugdigen leeftijd van M. noodzakelijk, dat de leiding
van de fa. Meyer & Co. versterkt werd. Inmiddels werd
M. benoemd tot Directeur (Lid v. d. Raad van Beheer) van
de Ned. Stoomv. Mij. „Oceaan", een. zusterinstelling der
Blue Eunnel Line. Op l Maart 1911 werd de N.V. Meyer
& Co.'s Scheepvaart Maatschappij gesticht, waarvan de
Directie bestond uit P. C. Adrian, S. W. B. Hyde
(een neef van M.), P. H. Baron Taets van Ameron-
gen en H. W. Meyer. 31 December 1921 legde hij zijn
functie als Directeur der N.V. Meyer & Co.'s Scheepvaart
Maatschappij neer. De firma Meyer & Co. had buiten de



agenturen van Stoomvaart Maatschappijen en de ver-
tegenwoordiging der Standard Bank of South Africa Ltd.
ook belangen bij Assurantie Maatschappijen en de verte-
genwoordiging daarvan. Deze afdeeling van het bedrijf
werd later door Meyer & Co.'s Scheepvaart Mij. in een
afzonderlijke vennootschap ondergebracht, onder den
naam van N.V. Assurantiekantoor Würtz, Meyer & Co.
In 1921 trad hij ook uit deze vennootschap, waarbij hij de
functie van Commissaris bekleedde. Na den dood van zijn
vader is M. dezen opgevolgd als Comm. van het Oranje
Nassau Veem, hetwelk in 1919 een fusie aanging met het
Leydsche Veem, waaruit de N.V. Leydsche-Oranje Nassau
Veem ontstond. In 1926 trad hij op als gedelegeerd Com-
missaris, welke functie hij aan het einde van hetzelfde
jaar verwisselde met die van Dir. In 1918 werd hij aange-
steld tot Consulair Agent v. Panama, in 1919 ben. tot Con-
sul en in 1923 bevorderd tot Consul-G-en. v. Panama. M.
maakte buiten zakenreizen, pleizierreizen door geheel Eu-
ropa en naar Noord-Afrika. Hij houdt zich gaarne bezig
met het verzamelen van postzegels, tuinieren behoort even-
eens tot zijn liefhebberijen. - Villa „Wood Mate", Baarn.


