
Leverpoll, Meyer. - Dir. v. d. N.V. Ned. Cocosfabrieken
te Apeldoorn. - Geb. 7 Nov. 1866 te Borculo, als zoon v.
Salomon L., eigen, eener hand weverij. - Hij kwam als
volontair i. d. zaak v. z. vader. Daar hij echter begreep,
dat als gevolg v. d. voortschrijdende mechaniseering der
ind. de handweverij geen zin meer had, vertrok hij 12 j.
later n. Arnhem; hier stichtte hij de fa. S. Leverpoll &
Zoon, grossierderij in manufacturen, welke hij tot grooteii
bloei bracht. Als nevenbedrij f richtte hij in 1913 te Apel-
doorn de N.V. Ned. Cocosfabriek op. Het jaar daarop
brak de wereldoorlog uit en alras stond de aanvoer v.
cocosgarens stop, waarop L. als eerste papieren garens t.
tapijten, loopors en matten ging verwerken. Het nieuwe
procédé bleek een groot succes te zijn, daar de produc-
ten mooi en sterk waren. Met dat al verdween het oorlogs-
product, zoodra de oorlog geëindigd was en weer vrijelijk
cocosgarens aangevoerd konden worden. De fabr. te
Apeldoorn floreerde zoodanig, dat L. moest kiezen tus-
schen de grossierderij en. de fabr. Hij koos de laatste en
geleidelijk is het Apeldoornsche bedr., waarin L. speciaal
het commercieele en fin. gedeelte der leiding behartigt,
tot een der grootste ondern. op dit gebied in Nederland
geworden. Spoedig bleek het noodz., te A'dam een filiaal
met kantoor en magazijn te stichten, teneinde talrijke
afnemers van uit de hoofdst. te kunnen bedienen. De
cocosfabriek werkt thans vrijwel geheel machinaal. -
Naast de drukke werkzaamheden, die de leiding v. z.
bedrijf meebracht, heeft L. zich steeds zeer veel op sociaal
terrein bewogen. Te Arnhem stichtte hij de Ver. Centrale
Joodsche Armenzorg, die zich het voorkomen v. armoede
ten doel stelt. In 1914 richtte hij te Apeldoorn de bouw-
vereeniging „de Goede Woning" op, die kort daarop
door een soortgelijke inst. te Arnhem werd gevolgd, op
uitnoodiging v. B. & W. dezer gemeente. Beide stich-
tingen, bracht L. tot grooten bloei. L. is mede-opr. gew.
v. d. Ned. Zionistenbond en bekl. ruim 20 j. h. voorzitter -
sch. v. d. afd. Arnhem en het lidmaatsch. v. d. Bondsr.
Driemaal bez. hij Palestina en werkte door stichting v.
een plantage mede a. d. opbouw v. h. Joodsch Nationaal
Tehuis. - Koninginneweg 127, Amsterdam.


