
Meyer, Ir. Reint Nanko. - Directeur der N.V. Hevea-
fabrieken te Heveadorp-Oosterbeek. - Op 4 Mei 1896 te
Beerta in Groningen geb. - Vader: Tonko Hajo Meyer,
geb. 2 Maart 1865, overl. 12 Febr. 1937; Moeder: Hendrika
Essicna Detmers, geb. 12 Oct. 1867. - Geh. op 11 Sept.
1919 met Deliana Dederica Leccius de Bidder, geb. 14
Juli 1897. - Kinderen: Maria Angenita, geb. 16 Juli 1921
en Tonko Hajo, geb. 14 Oct. 1922. - Nadat M. te Groningen
het gymnasium had doorloopen, wilde zijn vader hem
voor advocaat laten studeeren. Hij zelf wilde echter in-
genieur worden en inderdaad ging hij na eenigen tijd aan
een Technische Hoogeschool in Duitschland studeeren,
waar hij het ingenieursdiploma behaalde. In September
1917 trad hij als assistent-bedrijfsleider bij de Hevea-
fabrieken in dienst; twee jaar later werd hij tot bedrijfs-
leider bevorderd, welke functie hij tot Sept. 1922 waar-
nam. - Om principieele redenen nam M. toen. ontslag,
doch in 1928 werd hij door de commissarissen der N.V.
aangezocht, zich weder met de leiding der fabrieken te
belasten. In dien tusschentijd is hij bij de Ford Motor
Company te Antwerpen en als directeur bij de Ford Dealer



te Arnhem
werkzaam ge-
weest. In laatst-
genoemde stad
richtte hij de
N.V. Automo-
biel Maatschap-
pij Rosier &
Meyer op. —
Van deze onder-
neming, evenals v ,,«/
v. d. K.E.M.O.
Corsetfabriek te
Amsterdam, is
hij thans comm.
Verder is hij me-
de-bestuurslid

van de Gelder-
sche Industrie
Club.-DeN.V.,
waarvan M.
thans aan het
hoofd staat, is
gegroeid uit de
op" 2 Jan. 1907
te Hoogezaiid
opgerichte rijwielbandenfabriek, de fa. Wilhelmie & Co. -
Toen in 1915 uitbreiding noodzakelijk bleek en een rub-
ber-cultuuronderneming voorstelde, in samenwerking met
de Rotterdamsche Bankvereen. een grootere fabriek te
stichten, werd het Huis ter Aa te Doorwerth aangekocht
en op 5 Sept. 1916 werden officieel de N.V. Heveafabrie-
ken geopend. - In deze combinatie is tevens een fabriek
voor technische artikelen opgenomen. - De onderneming
heeft zich in den loop der jaren toegelegd op de fabricage
van velerlei producten. O.m. vervaardigt zij de bekende
„Cres-schoen", tennis-, gymnastiek-, strand- en over-
schoenen, baggerlaarzen, sandalen, pantoffels, enz. -
Momenteel is zij uitgebreid tot Heveadorp, een dorp met
150 woningen, een postkantoor enz. - Bovendien werken
in de fabrieken 1400 man uit de omliggende gemeenten,
Driel, Heteren, Renkum en Arnhem. - Het bedrijf ver-
vaardigt alles zelf, verft zijn eigen stoffen, kookt zijn
eigen lak, heeft een eigen drukkerij, enz.; alleen in de
machinefabriek werken 75 arbeiders. - De N.V. Hevea,
welke steeds meer uitgebreid wordt, exporteert over de
geheele aarde. - Het tegenwoordige bedrijf is negen maal
zoo groot als in den tijd, toen het Huis ter Aa te Doorwerth
aangekocht werd. — M. heeft voor zaken en genoegen ge-
heel Europa bezocht. - Heveadorp.


