
Proos Hoogendijk, Leendert. - Architect; dir. N.V. Pas-
sage Mij. te Rotterdam, van de N.V. Mij. Spoorweg-
Handelsterrein Delftsche Poort, van de N.V. Mij. tot
Expl. van Woonhuizen en van de N.V. Mij. tot Expl. van
Badinrichtingen. - Geb. 2 Juli 1890 te Rotterdam. -
Vader: Cornelis Willem Hoogendijk, geb. 20 Dec. 1857.



eveneens direct,
der PassageMij.,
mede-firmant

van de fa. J. C.
v. Wijk & Hoo-
gendijk, welke
o.a. Kon. Em-
maplein en de
passage te Rot-
terdam bouwde.
Moeder: Wil-
helinina Petro-
nella Hink, geb.
11 Aug. 1861. -
Geh. 29 Sept.
1924 te Over-
schie met Wan-
da Volk. - Uit
dit huw. wer-
den geb.: Leen-
dert Proos Hoo-
gendijk; Wanda
Adriana Hoo-
gendijk en Cor-
nelis Willem
Hoogendijk. —

P. H. doorliep de H.B.S. te R'dam en vervolgens de M.T.S.,
waarvan hij in 1910 het einddiploma behaald. Vervolgens
voer hij twee jaar als stuurmaiis-leerling en ongediplo-
meerd stuurman, waarna hij werd benoemd tot plaats-
verv. directeur en later tot dir. van bovengenoemde maat-
schappijen. Voorts is hij nog 12 jaar dir. van het Water-
leidingbedrijf te Maassluis geweest. In verband met zijn
diverse directeursfuncties is P. H. slechts drie jaar als ar-
chitect werkzaam geweest. In dien tijd heeft hij voor het
Rijk een laboratorium te Gouda gebouwd. De verschillende
magazijnen van. „Au Bon Marché" werden door hem ver-
bouwd, terwijl bovendien te Maassluis een heerenhuis voor
Dirkzwager onder zijn leiding tot stand kwam. - P. H. is
res.-kapt. van speciale diensten, commandant van de
Burgerwacht te Overschie, hoofd van den Luchtbescher-
mingsdienst aldaar, secr. van de Ver. van off. van den
Luchtvaartdienst en oprichter van „De Princevlag". -
Hij bereisde voor zaken zoowel als voor genoegen nagenoeg
geheel Europa en N.-Afrika. - Hij is een liefhebber van
sport in het algemeen, was lid van het eerste elftal van
Sparta en 10 jaar intern, water-polokeeper, o.a. in de
Olympiade te Antwerpen in 1920. - Voorts nog is hij in
het bezit van den l en mil. prijs bij de Rallye van Monte
Carlo in 1931. - Rotterd. Rijweg 82, Overschie.


