
Proos Hoogendijk, Leendert. - Directeur van de Rotter-
damsche Baukvereeniging N.V. - Geb. te Gouda op 29
Juli 1888 als zoon van Dirk Hoogendijk, firmant der fa.
Hoffraan & Co., Gouda, en later directeur van de Nat.
Bankvereeniging kantoor Gouda; Moeder: Trijntje Chris-
tina Mijnlieff. - P. H. trad in 1914 in het huwelijk m.
Marguerite Léontine Mercier, die het leven schonk aan
twee kinderen. -Naeen H.B.S.-opleiding te Gouda, kreeg
P. H. aldaar een functie op het kantoor van de fa.
Hoffman & Co., een onderneming, waarvan zijn vader
firmant was. Vervolgens trad hij in dienst bij de
Dordtsche Bank te Rotterdam, waar hij werkzaam was
in versch. afd. van het bedrijf. Met de hulp der directie
slaagde hij er in plaatsing te vinden op een buitenlands ch
bankbedrijf. Achtereenvolgens vertoefde hij te Berlijn,
Weenen, Boedapest, Parijs en Londen. - In Nederland
teruggekeerd, kwam hij in 1911 als employé b. d. Rotterd.
Bankvereen. te Rotterdam op de Duitsche afd., om in
1912 overgeplaatst te worden naar Amsterdam, afd.
effecten. In 1913 werd hij procuratiehouder bij de fa.
Hoffman & Co. te Gouda, die in 1916 door de Nat. Bank-
vereen. is overgenomen. Kort nadien werd P. H. be-
noemd tot directeur der Nat. Bankvereen. te Apeldoorn.



In 1917 is hij
als landstorm-
plichtige onder
de wapens ge-
roepen ; hij ver-
liet den dienst
in 1918 als 2e
luit. - Ter op-
volging van Jhr.
F. W. L. de
Beaufort is P.
H. in 1920 tot
directeur van
de Nat. Bank-
vereen. te Arn-
heni benoemd.
In 1933 werd
hij benoemd tot
directeur der
Rott. Bankver-
eeniging.—Daar-
naast is hij
comni. van de

navolgende
N.V.'en: G. H.
Bührmann's In-
ternationale Papiergroothandel; G. H. Bührmann's Papier-
groothandel; Cultuur Mij. „Melangbong"; Nederl. Adm,-
en Trust kantoor; Algemeene Trust Maatsch.; Hollandsch
Administratiekantoor; Nederlandsch Indische Papier
Emballage Mij. (Nipem); Nederlandsch Syndicaat voor
China; alle te Amsterdam; Nederlandsche Elastiekfabriek
Nederlandsche Para Band-weverij, beide te Oosterbeek;
Vereenigde Groningsche Scheepsbouwwerven, te Gronin-
gen; „Vulcanus" (Ned. Ijzergieterij) te Vaassen; Neder-
landsche Accept Maatschappij N.V. en H. Drijf hout &
Zoon's Edelmetaalbedrijven N.V., beide te Amsterdam. -
Hij is lid van het hoofdbestuur der Mij. voor Nijverheid en
Handel en vice-voorz. van het Departement Amsterdam.
Verder is hij voorz. van de Vereen. Bedrijfseconomie, cu-
rator van de Volksuniversiteit en de Academie voor
Lich. Opvoeding, lid van het curatorium van het Nederl.
Inst. v. Accountants en bestuurslid van de Ned. Kamer
v. Koophandel v. Zuid-Oost-Europa en van de Vereen, tot
bevord. van het Vreemdelingenverkeer „Amsterdam". -
Stadionweg 25, Amsterdam-Z.


