
Roelofsz, Mr. Hendrik Marinus. - Dir. der Incasso Bank
te Amsterdam. - Geb. 3 Nov. 1877 te Amsterdam, als zoon
van Jan Hendrik Roelofsz, en Bertha Maria van Hengel. -
Geh. op 11 Mrt. 1907 te Amsterdam met Berthe Henriette

Heinrich. — Uit
dit huwelijk
werden geb.:
Joost Hendrik
en Jeane Hen-
riette, geh. met
Gerrit Rahusen,
lid der fa. J. H.
Roelofsz & Zn.—
Na te A'dam
en te Amers-
foort gymn. on-
derwijs genoten
te hebben, liet
R. zich als jur.
stud. aan de
Univ. te Leiden
inschrijven. -
Nadat hij in
1903 geprom.
was, oefende
hij gedurende
een j aar als
advocaat prac-
tijk uit. - Met
ingang v. Janu-
ari 1907 werd

hij als deelgenoot in de fa. J. H. Roelofsz & Zn. te Amster-



dam opgenomen. - Precies zeven jaar later werd hij tevens
firmant van de thans met eerstgenoemde onderneming
gefusioneerde fa. Jan Dinger & Zn., eveneens te Amster-
dam. - Den eersten Jan. 1920 werd hij ook firmant van
Burdet & Druyvestijn welke eveneens met de fa. J. H.
Boelofsz & Zn. een fusie aanging. - Op l Maart. 1921 aan-
vaardde R. de functie van Dir. der Incasso Bank. - Boven-
dien is hij comm. van de Société Céramique te Maastricht,
van de Nedam Trust (Ned. Administratie- en Trustkan-
toor) en van eenige kleinere vennootschappen In 1911
werd R. gekozen tot bestuurslid van de vereeniging voor
den effectenhandel. Jarenlang was hij voorzitter van de
commissie voor de geschillen. Den laatsten tijd was hij
gecommitteerd lid van het dagelijksch Bestuur. Op 14 De c.
1938 legde hij zijn mandaat als bestuurslid neder; kg is
penningm. der ver. voor Handelsonderwijs en lid van de
raad van toezicht van de Spaarbank voor de stad Amster-
dam. - Als officieele belooning voor zijn verdiensten werd
hij benoemd tot ridder der orde van den Ned. Leeuw -
In 1930 maakte hij een reis naar N.-Indië; verder bereisde
hij een groot gedeelte van Europa. - Hij is een groot liet-
hebber van sport en beoefent gaarne de wandel- biljart-,
tennis- en rijwielsport. - Roemer Visserstraat 50, Amster-
dam.


