Mijnhardt, Andries. -Dir. van
de N.V. Pharm.
fabriek te Zeist.
- Gob. 5 Deo.
1878 te Doodewaard. -Vader:
Frederik Mijnhardt; Moeder:
Johanna Geertruida Klaassen. - Gehuwd
met Jansje Elisabeth Hendrika
Keiler, geboren
4 Mei 1888 te
Arnhem. - Kinderen : Frederik
Willem, geb. 22
Aug. 1909, mede-dir. der Vennootschap ;
Hendrik Theodorus, geb, 22

Aug. 1909, Apotheker en Bedrijfsleider van bovengenoemd
bedrijf; Andries, geb. 28 April 1913, beheerder van de exportafdeeling; Jan Elie Hendrik, geb. 7 Februari 1915,
student in de pharmacie; Willem Frederik, geb. 26 Mei
1917, leider der reclameafdeeling. — Na de Lagere School
doorloopen te hebben, bezocht M. een Bijzondere School
voor MULO te Arnhem. Op nog jeugdigen leeftijd begaf
hij zich in marinedienst. Hij maakte verscheidene groote
zeereizen mee, o.a. in 1897 met Hr. Ms. „Koningin Emrna"
naar Ned.-Indië, en nam bovendien deel aan een expeditie
op Atjeh, waarvoor hem het Eereteeken voor belangrijke
krijgsverrichtingen werd uitgereikt. Vervolgens ondernam
M. een reis naar Ned.-West-Indië, en in 1904 nogmaals
naar Ned.-Oost-Indië, om tenslotte in 1905 te repatrieeren, vanwege zijn benoeming tot Ass.-Apotheker in de
Marine-apotheek te Willemsoord. Twee jaar later richtte
hij te Den Helder een drogisterij op, welke door hem tot
1914 met veel succes werd gedreven. Inmiddels had hij
na zijn huwelijk in 1908 den marinedienst verlaten. In
1914 vestigde M. zich te Zeist, teneinde zich uitsluitend
op de fabricage van geneesmiddelen toe te leggen. Hoewel aanvankelijk bescheiden van opzet, nam het door hem
gestichte bedrijf in den loop der jaren steeds meer in omvang toe met export naar verscheidene landen. Aan den
Utrechtschen weg werd in 1916 de thans bestaande fabriek opgericht, terwijl men er in 1928 toe overging de
onderneming in een N.V. om te zetten. In 1934 werd een
zustervennootschap in België opgericht, nl. de N.V. Pharmaceutische Fabriek A. Mijnhardt te Antwerpen. -

