
M Leonard Jan Genders 1869-1927
M Geraard Joseph Genders 1870-1870
V Maria Anna Genders 1871-1944
M Jan Aloysius Genders 1873-1878 [1923 priester?]
M Hubert Jan Genders 1874-1878
M Karel Joseph Genders 1875-1934
M Hubert Joseph Genders 1875-1878
M Nn Stillborn Genders 1876-1876
M Peter Jacob Genders 1877-1961
V Maria Gerarda Antonia Genders 1879-1946
V Maria Catharina Genders 1880-1948
M Hubertus Joseph Genders 1882-1966
V Maria Helena Genders 1883-1884
13 augustus 1941  Leonard Alphonse Genders : genealogie 
per paulalzer - Geneanet 

28 september 1903  10¾ Uur. Idem C. A. G. Goudriaan, 
Wijnhaven 20, alhier, cur. mr. M. E. Havelaar.
4 maart 1905  Geëindigd is het faillissement van C. A. G. 
Goudriaan, expediteur alhier. [Rotterdam]

1 februari 1913  Heden overleed, in zijn tweeëntachtigste 
levensjaar, onze geliefde Man, Vader, Behuwden Grootvader,
de Heer 
MAARTEN GOUDRIAAN. 
Delft, 31 Januari 1913. 
Wed. C. G. GOUDRIAAN—Muilwijk 
Den Haag: J. C GOUDRIAAN. M T GOUDRIAAN—Van Loon. 
Rotterdam: A. J. M. GOUDRIAAN. M. W. GOUDRIAAN— 
Valkenburgh. 
Delft: MARGOT GOUDRIAAN. 
Nijmegen: M. F. G GOUDRIAAN. P. J. GOUDRIAAN—Heusdans. 
Rotterdam: C. A. G GOUDRIAAN A. D. GOUDRIAAN Smits 
Rijswijk Z.-H.: G. J. D. GOUDRIAAN M. GOUDRIAaN—Le Poole. 
Delft: M. J. J. GOUDRIAAN en Kleinkinderen. 
Volstrekt emige kennisgeving 

4 maart 1920  Mejuffrouw BOS Parklaan 20 Rotterdam, vraagt
wegens ziekte der tegenwoordige een flink net 2de Meisje 
(liefst niet beneden de 25 jaar) goed kunnende 
tafeldienen. Uitsluitend schriftelijke aanbieding met 
opgaaf van referentiën en verlangd salaris aan 
bovengenoemd adres.    1058

3 februari 1923  Pater GENDERS
Limburger koerier : provinciaal dagblad » 03 feb 1923 - 
Art. 11 | Delpher 

18 mei 1923  geboorte Leo Genders (in Westerbork oude 
gedeelte begraven 2 november 1968, graf E-u-17

Limburgsch dagblad » 07 jul 1931 - Art. 116 | Delpher 
Limburger koerier : provinciaal dagblad » 22 jan 1932 - 
Art. 193 | Delpher 
Nieuwe Venlosche courant » 24 feb 1937 - Art. 54 | Delpher
Nieuwe Venlosche courant » 15 jun 1937 - Art. 71 | Delpher

9 juli 1931  HET MOORDGEVAL TE KERKRADE.
De gearresteerde dader toont veel berouw. 
HIJ WERD TE ALSDORF GEARRESTEERD. 
Maandagnamiddag werd, zooals bereids gemeld, door de 
Landjager te Alsdorf gearresteerd M. Schirra, die in den 
nacht van Zondag op Maandag zijn kostbaas in de Kolonie 
[café] Hopel doodde en diens vrouw ernstig verwondde. 
Wij vernemen omtrent het bloedige drama nog de volgende 
bijzonderheden: 
Mathias Schirra, in het Saarbekken geboren is 52 jaren oud
en invalied mijnwerker. Sinds verschillende jaren was hij 
bij den mijnwerker Dominikus Phibasie [=Pribozic] in de 
kost. De onderlinge verhouding was goed. Sinds de laatste 
weken waren er strubbelingen ontstaan, omdat zijn 
kostvrouw de brieven opende, die hij van zijn in Aken 
wonende dochter ontving. Zondag was S. weer in het bezit 
van een brief van zijn dochter gekomen en den helen dag 
liep hij met de idee rond, dat die brief weer was geopend 
en zorgvuldig toegeplakt. S. had zich zeer boos gemaakt en
zou gezegd hebben: daar gebeurt nog wel iets. 
Des middags bezocht S. de kermis te Herzogenrath en dronk 
daar veel alcohol. Het was reeds laat toen hij huiswaarts 
keerde. Hij bracht nog een bezoek aan de kermis te 
Chévremont, dronk nog meer alcohol en kwam ten slotte in 
de herberg Schillings, gelegen in hetzelfde pand, waarin 
de echtelieden P. woonden. Hier dronk S. opnieuw, schold 
op zijn kostbaas en sprak over het openen van brieven. Het
was ruim 1 uur toen Schirra verre van nachter de trappen 
opstrompelde, scheldend en lawaai makend, om zijn kamer op
te zoeken. De echtelieden P. lagen reeds te bed doch 
werden door het lawaai wakker. Vrouw P. vroeg S. wat dat 
schelden had te beduiden en wat hij bedoelde met dat 
openen van de brieven. 
Spoedig was ook P. present. Volgens verklaringen van S. 
nam P. een dreigende houding aan of hij hem van de trap 
wilde gooien. Plotseling hralde Schirra een browning uit 
zijn broekzax en schoot op P. die in het hoofd getroffen 
werd en neerviel. Daarna schoot hij twee keer op de vrouw 
die achter haar man stond. Een der schoten miste, het 
andere schot trof haar in de borst. De bewoners van t' 
huis snelden in allerijl toe. De echtelieden P. lagen 
badend in hun bloed. P. zelf was reeds overleden. De kogel
was door de hersens gedrongen. De vrouw, die op 9 Febr. 
1883 geboren is, werd naar het hospitaal te Kerkrade 
gebracht. 
De Kerkraadsche politie was weldra na het bloedbad 
aanwezig. Schirra was intusschen reeds op de viucht 
geslagen, naar Duitschland. Onderwijl werd de Duitsche 
politie gewaarschuwd. 
Maandag kon reeds worden vastgesteld, dat S. gedurende een
paar uren had vertoefd in de woning van zijn zwager te 
Alsdorf. Daarna had hij zich naar Aken begeven om er zijn 
dochter te bezoeken. Per postauto is S. Maandag namiddag 
weer naar Alsdorf teruggekeerd. In de nabijheid van de 
woning van zijn zwager is S. door de Landjagers 
gearresteerd. Na zijn arrestatie toonde S. veel berouw 
over zijn misdaad. Hij weende luide en verklaarde aan de 
Duitsche politie en den hoofdagent-rechercheur Genders uit
Kerkrade, dat hij niet kon begrijpen zoo'n misdaad te 
hebben gepleegd. Met P. had hij altijd op goeden voet 
gestaan. Alles was zoo plotseling gebeurd. Na het verhoor 
is de dader, die overigens niet ongunstig bekend staat, 
naar de gevangenis te Aken overgebracht. Daar hij van 
Duitsche nationaliteit is, zal hij niet aan de 
Nederlandsche politie worden uitgeleverd, doch door de 
justitie te Aken worden gevonnist. 
Of het eventueel openen van brieven door het echtpaar P. 
inderdaad de oorzaak is van de gruwelijke misdaad zal nog 
nader moeten blijken. 
Schirra was buitengewoon prikkelbaar. De alcohol heeft 
echter ook weer zijn aandeel in het bloedige drama 
waardoor twee families in diepen rouw werden gedompeld.

1 januari 1933  Gedenkboek Apostolische School "Sainte 
Marie" (Paters Montfortanen) Schimmert, 1883-1933 » » 
1933] - Pag. 106 | Delpher 
Gedenkboek Apostolische School "Sainte Marie" (Paters 
Montfortanen) Schimmert, 1883-1933 » » 1933] - Pag. 81 | 
Delpher 
D’Hoppe (La Houppe-Flobecq) in Henegouwen is de eerste 
zielzorg geweest die de Montfortanen op de grens van 
Vlaanderen en Walenland hebben aanvaard, in hetzelfde 
stichtingsjaar van Oirschot, op 1 Januari 1903.
Daar werden toen de paters Genders en Legendre belast met 
de bediening vaneen openbare kerk en hebben de 
montfortanen sindsdien de zielzorg waargenomen van een 
groep tweetalige bevolking tusschen 4 of 5 parochies in. 
De kerk is toegewijd aan O.L. Vrouw van Lourdes en werd in
1888 gebouwd. ’s Zondags wonen plus-minus 500 gegeloovigen
de h.h. Diensten bij. Een goed bezochte R. K. School staat
onder leiding van de Dochteren der Wijsheid.

13 mei 1933  HET PROCES-VERBAAL
De heer L. A. Genders, hoofdagent-rechercheur van politie 
te Kerkrade, heeft in een praktisch boekje samengevat meer
dan 60 modellen van de meest voorkomende strafbare feiten 
uit het derde boek van het wetboek van strafrecht. 
De alleszins deskundige schrijver zegt in het voorwoord 
tot deze uitgave, dat het boekje zou kunnen dienen als 
leiddraad voor politie-ambtenaren, voor degenen, die in 
deze richting wenschen te studeeren, en dat het nuttig zou
kunnen zijn voor menschen, die onbewust met den 
strafrechter in aanmerking komen wegens begane strafbare 
feiten, die stellig waren vermeden, wanneer de delinkwent 
beter op de hoogte ware geweest van de bedoeling van den 
wetgever. 
Met zijn voorwaardelijken vorm is de heer Genders al te 
bescheiden. Zijn modellen zouden niet kunnen dienen voor 
bepaalde personen, doch ze dienen inderdaad wegens hun 
bevattelijke samenstelling. Ze zijn ambtelijk, zooals 
vanzelf spreekt, maar toch niet saai en dor. We zijn 
natuurlijk niet deskundig, om te kunnen uitmaken in 
hoeverre de opgestelde processen-verbaal werkelijk "model"
zijn. Doch de beste propagandist is zeker mr. dr. van 
Gorkoni, de voorzitter van het bestuur der politie-
vakopleiding van den Ned. R.K. Politiebond, die de 
voorbeelden van den heer Genders geschikt vindt om een 
grondslag te leggen eener juiste waardeering van de zaak 
waarover het gaat: "voor zich zelf en voor anderen 
verantwoording afleggen van het goede doordenken van het 
betrokken strafbaar feit, zooals het zich heeft 
voorgedaan, door de feiten in hun strafrechterlijke 
beteekenis in goeden vorm en in goed Nederlandsch op 
papier te zetten". 
Reeds kenden we den heer Genders als een voortreffelijk 
rechercheur; thans heeft hij op het gezaghebbend woord van
superieuren getoond, óók te zijn een administratief 
onderlegd politieman.

20 september 1933  Rome-reis H. Familie.
Om de Rome-reis mede te maken vanwege de H. Familie alhier
is bij gehouden loting het lot gevallen op den heer L. A. 
Genders, hoofdagent van politie alhier. De heer K. Muijs, 
op wie oorspronkelijk het lot was gevallen, was verhinderd
de reis mede te maken.

7 februari 1934  Heden overleed plotseling tot onze diepe 
droefheid, voorzien van de H.H. Sacramenten der 
Stervenden, in den ouderdom van 58 jaren, onze geliefde 
Echtgenoot, Vader, Broeder, Zwager en Oom 

DE HEER 
Karel Joseph Genders 

Echtgenoot van 
MARIA ELISABETH LOOZEN. 

Wij bevelen zijne ziel in Uwe Godvruchtige gebeden aan. 
De diepbedroefde familie: 
M. E. GENDERS-LOOZEN. 
PIERRE GENDERS. 
MARIA GENDERS. 
FAMILIE GENDERS. 
FAMILIE LOOZEN. 
NUTH, 5 Februari 1934. 
De plechtige lijkdienst gevolgd door de begrafenis zal 
plaats hebben a.s. Donderdag om 9 uur in de parochiekerk 
van den H. Bavo te Nuth. Bijeenkomst 8½ uur Voorsterstraat
19 Nuth.

18 oktober 1934  Hoofdagent van Politie Genders.
Zooals wij reeds meldden werd de hoofdagent van politie L.
A. Genders alhier door den Pensioenraad voor de verdere 
waarneming zijner functie wegens ziekte ongeschikt 
verklaard op grond waarvan hem door den burgemeester met 
ingang van 16 November 1934 eervol ontslag is verleend. 
Dhr. Genders werd op 15 Maart 1915 benoemd tot 
gemeenteveldwachter in deze gemeente, op 1 Maart 1917 
benoemd tot agent van politie eerste klas, op 1 Februari 
1918 aangewezen voor de recherchedienst, op 27 Augustus 
1918 bevorderd tot tijdelijk hoofdagent en op 1 Januari 
1920 bevorderd tot hoofdagent van politie. Sedertdien had 
hij de afdeeling recherche onder zich, in welke functie 
hjj zich liet kennen als een goed politieman en 
rechercheur en gedurende welken tijd hij meerdere groote 
misdrijven, men herinnere zich de groote postdiefstal in 
deze gemeente e.a., mee tot klaarheid heeft weten te 
brengen. Wij zien dhr. Genders, die op zoo’n jeugdigen 
leeftijd wordt gepensionneerd hij is nog slechts 49 jaren 
oud dan ook noode vertrekken; voor het Kerkraadsche 
politiecorps is zijn heengaan ean groot verlies.

28 augustus 1939  Akte 151 [in hedendaags Nederlands]
Dagregister deel 227 nummer 64 --- acht en twintig 
augustus 1900 negen en dertig ---
Heden de negentiende augustus negentien honderd negen en 
dertig verschenen voor mij Jan Jozef Habets notaris te 
standplaats Gronsveld --- 
ter ene zijde ---
de heer Leonard Alphons Genders zonder beroep wonende te 
Verhaele die verklaarde ten deze te handelen als 
lasthebber van de heer Joseph Hendrikus zich noemende 
Joseph Akkermans of Ackermans landbouwer wonende te Beesel
gehuwd met Anna Genders ---
blijkende voormelde lastgeving uit een onderhandse akte 
van volmacht welke na vooraf door de lasthebber in 
tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen 
getuigen voor echtheid en ten blijke daarvan door allen 
getekend te zijn aan deze minuutakte is vastgehecht ---
ter andere zijde ---
de heer Peter Jozef Hubertus Vroomen portier bij de 
Staatsmijnen ongehuwd wonende te Walem Dorpstraat nummer 
22 (gesch bevr) Gemeente Schin op Geul Peter Mathieu Thus 
[...]

21 mei 1940  N.V. ROTTERDAMSCHE KINA-MAATSCHAPPIJ "TJI 
KEMBANG"
Aandeelhouders worden dringend verzocht, hun naam en de 
nummers hunner aandeelen te melden ten kantore der 
Directie, Parkstraat 4, Rotterdam.
De Directie:  KOCH & SUERMONDT.

2 augustus 1940  Voor de bewijzen van deelneming, 
ontvangen bij het overlijden van onzen lieven Man en 
Vader, den Heer C. A. G. GOUDRIAAN, [62 j.] betuigen wij 
onzen hartelijken dank. 
A. D. GOUDRIAAN—SMITS. 
C. G. GOUDRIAAN. 
M. GOUDRIAAN. 
G. GOUDRIAAN. 
A. GOUDRIAAN. 
Overschie, Prof. Bolkstraat 16.

14 december 1940  [...] een enveloppe inh. afrekeningen 
Post-cheque- en Girodienst, t.n.v. Bos, Parklaan 20, 
Rotterdam; 

13 augustus 1941  Leonard Alphonse Genders : genealogie 
per paulalzer - Geneanet 

16 augustus 1941  DHR. GENDERS PLOTSELING OVERLEDEN
Woensdagmiddag is plotseling overleden dhr. L. A. Genders,
gepensionneerd hoofdagent van politie en lid van den 
gemeenteraad. De overledene werd in 1885 te Nuth geboren 
en bereikte den leeftijd van 56 jaren. In Maart 1918 trad 
hij als veldwachter in dienst der gemeente; in 1917 werd 
hij aangesteld tot politie-agent en in Augustus 1918 
bevordert tot tijdelijk hoofd-agent; 1 Januari 1920 
benoemde de burgemeester hem tot hoofdagent en later werd 
hij chef van de afd. recherche. 
De overledene stond bekend als een uitstekend rechercheur.
Einde 1934 verliet de dhr. Genders den politiedienst na 
een eervolle loopbaan met pensioen.

IN MEMORIAM RAADSLID L. A. GENDERS
Zooals wij in het kort meldden, overleed Woensdagmiddag 
plotseling, doch voorzien van de laatste H. Sacramenten 
dhr. L. A. Genders, lid van de Gemeenteraad van Kerkrade, 
in den leeftijd van 56 jaar. 
Na bijna vijf en twintig jaar de Gemeentepolitie van 
Kerkrade zijn voortreffelijke verdiensten bewezen te 
hebben werd dhr. Genders als hoofdagent bij de recherche 
op zijn verzoek in 1934 eervol ontslag verleend wegens 
gezondheidsredenen. Na zijn eervol ontslag heeft dhr. 
Genders zich nog zeer verdienstelijk gemaakt op 
verschillend gebied. Behalve dat hij lid van de 
Kerkraadsche Gemeenteraad was, was hij actief lid van de 
verschillende kerkelijke en charitatieve vereenigingen. De
plechtige lijkdienst, voorafgegaan door de begrafenis zal 
plaats vinden heden Zaterdagochtend om 10 uur v.m. in de 
parochiekerk van St. Lambertus te Kerkrade.

20 augustus 1941  BEGRAFENIS EN UITVAART L. A. GENDERS.
Zaterdag werd het stoffelijk overschot van dhr. L. Alphons
Genders, op 56 jarigen leeftijd plotseling overleden, in 
leven gep. Hoofd der Recherche, lid van den gemeenteraad, 
secretaris van de Kath. Actie en van de Missieactie, aan 
den schoot der aarde toevertrouwd. 
Een lange lijkstoet trok van het sterfhuis in de 
Oranjestraat naar de R. K. begraafplaats. Bij den 
lijkstoet hadden zich, naast de familieleden, aangesloten 
burgemeester Habets, wethouders, de gemeentesecretaris, 
leden en oud-leden van den raad, de commissaris van 
politie, talrijke leden van 't politiecorps in uniform, — 
ook de Duitsche politie was vertegenwoordigd — en oud-
leden van het politiekorps.
De begrafenisplechtigheden werden verricht door den deken,
den Z. E. heer P. de Hesselle, met assistentie. Nadat voor
de zielerust van den overledene was gebeden, werd in de 
volle parochiekerk, na de Laudes, door deken de Hesselle 
de plechtige mis van requiem opgedragen. Aan de zijaltaren
werden stille H. Missen gecelebreerd. In het priesterkoor 
hadden plaats genomen de Z.E. heer drs. van der Mühlen, 
directeur van Rolduc en verschillende priesters-leeraren 
dezer onderwijsinstelling.

25 september 1940  Vertrokken personen.
A. van der Pols-Goudriaan, Flakkeestraat 81a, Rotterdam;
2 september 1941  1 September 1941
BEVALLEN: [...] A. van der Pols-Goudriaan, z.;
30 september 1943  A. van der Pols-Goudriaan, z.;
??  A. van der Pols-Goudriaan, z.;
6 april 1948  A. van der Pols-Goudriaan, d.;
25 april 1952  A. van der Pols-Goudriaan, dochter;
24 februari 1953  Mevr. v. d. Pols-Goudriaan, 
Bisschopstraat 40, Blijdorp vraagt net DAGMEISJE, klein 
huis, meer hulp aanw.
8 september 1958  Mevr. v. d. Pols-Goudriaan, Burg. 
Meineszlaan 61b, vr. WERKSTER 1 ochtend p. w. Aanm. tussen
8-9 uur 's avonds.
A. van der Pols—Goudriaan overlijdt oktober 1962
1 november 1962  Overleden: [...]
A. van der Pols-Goudriaan, v., 45 j., Rotterdam;

15 januari 1948  Hiermede betuigen wij onze hartelijke 
dank voor de blijken v. deelneming, ondervonden bij 't 
overlijden van onze dierbare moeder, behuwdmoeder, 
grootmoeder, behuwdzuster en tante MARIA ELISABETH LOOZEN 
Weduwe van Karel Joseph Genders. 
Fam. Genders. 
Fam. Loozen. 
Nuth, Januari 1948.

21 augustus 1948  ZWITSERLAND
C[onsulaat]., Parklaan 20, Rotterdam, tel. 24004. 
Openingsuren: Werkdagen 10-12 en 14-15 uur; Zaterdag 10-12
uur.

28 juni 1951  N.V. Oost-Java Rubber Maatschappij 
Tweede Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden 
op Dinsdag, 10 Juli, 1951, te 10 uur v., ten kantore van 
de Heren R. Mees & Zoonen, Blaak 10, Rotterdam. 
Agenda: Statutenwijziging. Het voorstel tot 
statutenwijziging is verkrijgbaar ten kantore der 
Vennootschap, Parklaan 20, Rotterdam en bij de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. te Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage. Houders van aandelen aan 
toonder moeten voor de uitoefening van stemrecht, 
overeenkomstig art. 27 der statuten, hun aandelen 
uiterlijk op 7 Juli 1951 hebben gedeponeerd bij de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. te Amsterdam of 
Rotterdam. 
De Directie: KOCH & SUERMONDT. 

5 oktober 1953  Doct. ex. economie: L. Smitshoek te 
Amsterdam, Ch. A. v. d. Leur en L. Genders, beiden te 
Rotterdam;

16 juli 1954  Heden overleed onze lieve moeder, behuwd- en
grootmoeder Aafje Dirkje Smits Weduwe van C. A. G. 
Goudriaan in de ouderdom van 76 jaar. 
Overschie: C. G. Goudriaan 
Luxemburg: M. Goudriaan 
Rotterdam: G. Genders—Goudriaan 
L. Genders 
A. van der Pols—Goudriaan
P. J. van der Pols; 
Arthur, Richard, Erik, Jeanine en Margot. 
Rotterdam-Overschie, 
15 Juli 1954. 
Prof. Bolklaan 16. 
De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 19 Juli
a.s. op de begraafplaats "Jaffa" te Delft te half elf.

7 mei 1955  Met ingang van 9 MEI 1955 zijn onze kantoren 
verplaatst van Parklaan 20, Rotterdam naar: Carel van 
Bylandtlaan 2, te 's-Gravenhage 
Fa. KOCH & SUERMONDT 
N.V. OOST-JAVA RUBBER MAATSCHAPPIJ 
N.V. ROTTERDAMSCHE KINA-MAATSCHAPPIJ "TJI KEMBANG”.

12 augustus 1958   Heden overleed tot onze diepe 
droefheid, na een kortstondige ziekte, voorzien van de 
laatste H.H. Sacramenten, in de gezegende ouderdom van 82 
jaren, onze geliefde zorgzame moeder, behuwdmoeder, 
grootmoeder, overgrootmoeder, zuster, behuwdzuster/tante 
en nicht, mevrouw  

WILHELMINA MARIA TIEKE 
echtgenote van wijlen De Weled Heer 

Leonard Jan Genders 
De bedroefde familie: 

Maastricht: 
L. Genders 
M. Genders-Rouschop kinderen en kleinkind 
R. Oskam-Genders 
A. Oskam kinderen en kleinderen 
J. Genders 
I. Genders-Roeden 
H. Genders 
M. Genders-v.d. Schoot en kinderen 
A. Schils-Genders 
M. Schils kinderen en kleinkind 
Nijmegen: Mevr. Wed. W. Genders-v.d. Meerendonk en 
kinderen 
Familie Tieke 
Familie Genders 
MAASTRICHT, 11 augustus 1958 Achter de Barakken 14. 
Wij bevelen hare ziel in Uwe godvruchtige gebeden aan De 
plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben a.s. woensdag 
13 augustus om 10 uur in de parochiekerk van St.-Matthias,
waarna bijzetting in het familiegraf op het r.-k. kerkhof 
aan de Tongerseweg. Bijeenkomst: Achter de Barakken 14 om 
kwart voor 10 uur. De rozenkrans zal gebeden worden 
dinsdagavond om 7 uur in voornoemde parochiekerk. Zij, die
de gewone aanzegging niet mochten ontvangen hebben, 
gelieven dit toe te schrijven aan de droevige 
omstandigheden waarin wij ons bevinden en deze als zodanig
te beschouwen.

26 januari 1966 Heden overleed onze lieve
MAX [Mex] GOUDRIAAN
oud 54 jaar.
Rotterdam:
C. G. Goudriaan
G. Genders-Goudriaan
L. Genders
P. J. van der Pols
Arthur Richard Eric Jeanine Margot
Amsterdam,
24 januari 1966
Raphaëlplein 39

5 november 1968   Met diep leedwezen geven wij kennis van 
het plotseling overlijden van mijn inniggeliefde 
echtgenoot en mijn dierbare zoon de weledelgeleerde heer 

Leo Genders 
echtgenoot van mevrouw 

G. Goudriaan 
in de leeftijd van 45 jaar. 
Wij vragen een aandachtig gebed voor zijn zielerust. 
Rotterdam: G. Genders-Goudriaan 
Holtum-Born: M. C. H. Genders-Moonen 
Rotterdam, 2 november 1968 
De plechtige Eucharistieviering zal plaatshebben op 
donderdag 7 november a.s. in de parochiekerk te Beilen 
(Dr.), waarna de begrafenis zal plaatshebben op de 
begraafplaats te Westerbork (Dr.). 
Gelegenheid tot condoleren woensdag 6 november a.s. van 2—
4 uur en van 6—7 uur n.m. Parklaan, Rotterdam. 

Plotseling overleed onze goede Jachtvriend LEO GENDERS We 
zullen hem node missen. 
Jachtcombinatie "De Nieuwe Meern”  Rotterdam, 5 november 
1968

Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden 
van onze gewaardeerde Direkteur Drs. L. GENDERS. Het zal 
moeilijk zijn te wennen aan de gedachte dat hij er niet 
meer zal zijn. PERSONEEL C. GOUDRIAAN & CO. Rotterdam, 2 
november 1968. Parklaan 20.

Het Bestuur van de Stichting Oud-Leden der K.S.V. "Sanctus
Laurentius" heeft met diepe droefheid bericht ontvangen 
van het overlijden van haar voorzitter, de Heer 
DRS. L. GENDERS. 
Wij zullen hem steeds met dankbaarheid en bewondering 
gedenken. Het Bestuur.

Het Bestuur en de leden der K.S.V. "Sanctus Laurentius" 
geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van 
DRS. L. GENDERS 
in leven avunculus, honorair bestuurslid en voorzitter van
de Stichting Oud-Leden der K.S.V. "Sanctus Laurentius". De
Vereniging zal een week zware rouw aannemen. Hij ruste in 
vrede. ROTTERDAM, 5 nov. 1968. Walenburgerweg 40 A. Namens
het Bestuur: G. A. T. M. Reuten, h. t. praeses.

Heden overleed te Rotterdam onze lieve
LEONARD GENDERS
oud 45 jaar.
M. C. H. Genders-Moonen
C. Genders-Goudriaan
Rotterdam, 2 november 1968
Gelegenheid tot condoleren woensdag van 2-4 uur 's middags
en van 6-7 uur 's avonds.
Woensdagavond 7.30 uur plechtige mis van Requiem in de 
Steigerkerk te Rotterdam (Parochiekerk van de H. 
Dominicus).
Donderdag begrafenis in Drenthe. Plechtige mis van Requiem
te 11.00 uur in de r.-k. kerk te Beilen.
Teraardebestelling omstreeks 1.30 uur op het kerkhof te 
Westerbork.

genaamd Leo Gender Zie Westerbork - Begraafplaats (oude 
gedeelte) - toon personen G (online-begraafplaatsen.nl) 

19 november 1968  In het Havenziekenhuis te Rotterdam is 
overleden onze lieve Zuster en Vriendin CORA GOUDRIAAN op 
de leeftijd van 59 jaar. 
G. GENDERS—Goudriaan 
F. H. TIMMERMAN 
A. A. OOSTERHOF 
Rotterdam, 16 november 1968. 
Parklaan 20. 
Gelegenheid om afscheid te nemen op de Oude Delft 56 te 
Delft, dinsdag 19 november van vier tot acht uur des 
namiddags. De begrafenis zal plaats hebben woensdag 20 
november op de algemene begraafplaats "Jaffa”, te Delft, 
om drie uur des namiddags. Vertrek vanaf Oude Delft 56 om 
half drie.

30 december 1968  Voor de vele blijken van medeleven bij 
de dood van mijn lieve man LEONARD GENDERS dank ik een 
ieder, ook uit naam van mijn schoonmoeder, hartelijk. 
30 december 1968. 
G. Genders—Goudriaan.

24 maart 1971  Bedroefd doch dankbaar voor dit lange, 
goede leven, 
delen wij U mede dat heden is overleden, rustig en in 
volle overgave aan Gods H. Wil, gesterkt door de H. 
Sacramenten der zieken, in de leeftijd van 82 jaar 
Mevrouw 

Maria Cornelia Hubertina Moonen 
echtgenote van wijlen 

Leonard Alphonse Genders 
Rotterdam, Wed. G. Genders-Goudriaan 
Nuth, M. Thijssen-Moonen L. J. Thijssen Familie Moonen 
Familie Genders 
HOLTUM-BORN, 22 maart 1971. 
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben op 
donderdag 25 maart a.s. om 10.30 uur, in de parochiekerk 
van de H. Martinius te Holtum, waarna de 
teraardebestelling zal plaatsvinden op de begraafplaats 
Kerkrade-Centrum, Kerkplein 3. Bijeenkomst Kloosterstraat 
8, Holtum-Born, om 10.15 uur, alwaar gelegenheid tot 
condoleren vanaf 9.30 uur. 
Het rozenhoedje wordt gebeden op dinsdag- en woensdagavond
om 7.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te 
Holtum.

23 april 1976  Middels onteigeningsprocedure 
Geleen helpt DSM aan lapje grond
GELEEN — Het gemeentebestuur van Geleen springt voor DSM 
in de bres bij het verwerven van een lapje weiland van 
nauwelijks 1500 vierkante meter. De chemische onderneming
heeft die grond nodig voor de uitbreiding van een 
tankenpark. Aan de raad wordt voorgesteld het weiland aan
de Kloosterstraat in Geleen van de 25 eigenaren te 
onteigenen "in het belang van de werkgelegenheid".
DSM heeft de gemeente Geleen gevraagd die onteigening 
door te zetten. Tegen het plan heeft tijdens de 
tervisielegging niemand bezwaar gemaakt. B en W. van 
Geleen gaan er van uit dat de bestemming 'mijnindustrie' 
die op dat stukje grond rust voldoende houvast biedt voor
de onteigening.
DSM heeft al jarenlang tevergeefs gepoogd het weiland te 
kopen van de eigenaren. Die onderhandelingen vonden 
alleen plaats met mevrouw G. Genders-Goudriaan in 
Rotterdam die eigenaresse is van een kwart van het 
weiland. De overige 24 eigenaren hebben rechten op 
driekwart van de door DSM begeerde grond. DSM heeft zich 
schriftelijk bereid verklaard alle kosten die de gemeente
Geleen voor de onteigeningsprocedure zal moeten betalen 
voor rekening van de onderneming te zullen nemen.

12 november 1976  DELFT - 22 NOVEMBER KUNST- EN 
INBOEDELVEILING 

ANTIEKE MEUBELEN - PENDULES - SCHILDERIJEN
ANTIQUITEITEN - FRANSE WIJNEN - INBOEDELGOEDEREN

 uitsluitend omvattende het bezit van Mevr. G. Genders-
Goudriaan en wijlen de Heer L. Genders in hun woonhuis

Oude Delft 56 te DELFT 
KIJKDAGEN: vrijdag 19, zaterdag 20, zondag 21 november 
van 10 tot 16 uur 
VEILING: maandag 22 november, aanvang 13,30 en 19,30 uur 
KUNSTVEILINGEN PAUL BRANDT B.V. Keizersgracht 738 - tel 
248662/230301 - Amsterdam 1002 

16 december 1981 Coll. G. Genders-Goudriaan
Coll. G. Genders-Goudriaan, 16-12-1981 - Nederlandse 
TinVereniging 

31 december 1979  PERIKELEN ROND OUDE DELFT 56 
STUKJE GESCHIEDENIS 
Eind 1979 begonnen onderhandelingen tussen de toenmalige 
eigenaresse van het pand, mevr. Genders Goudriaan en drie
toekomstige bewoners. 
2ij zijn toen overeengekomen dat de bewoners het pand 
bewoonbaar zouden maken en houden in ruil voor 
een lage huur. Dit was vastgelegd in een kontrakt dat 
liep tot september 1982. Daarna zouden nieuwe 
huurafspraken gemaakt worden. Op 30 juli '82 kwam een 
brief van mevr. Genders, waarin stond dat de bewonersters
op 1 september het huis uit moesten zijn. De advokaat van
de bewoners reageerde met een brief dat ze er niet uit 
zouden gaan, zich beroepend op de huurbeschermming. 
Hierop spande eigenaresse een kort geding aan, wat diende
op 30 augustus 82. De eigenaresse won (huur-kontrakt van 
bijzondere aard.} en de bewoners hebben hierop het pand 
verlaten. 
De eigenaresse dreigde failliet verklaard te worden, doch
kreeg een hypotheek van f750.000 van een zekere de Waal 
uit Hilversum. Mevr. Genders kon dit niet afbetalen, 
waarop de Waal juridisch eigenaar werd. 
In april 1984 werd het pand voor het eerst gekraakt en 
gelijk justitieel ontruimd, door toedoen van de (hulp-) 
officier van justitie. Het argument was dat de eigenaar 
plannen had om te verbouwen [...]

22 mei 1982  Door de rechter-Commissaris in het 
faillissement 
van mevrouw G. Genders-Goudriaan, wonende te Rotterdam, 
Parklaan 20, is bepaald dat:
1. de indiening der schuldvorderingen moet plaatshebben 
uiterlijk op 24 mei 1982;
2. de verificatievergadering zal worden gehouden op 
maandag 14 juni 1982 te 10.00 uur in het gebouw van de 
Arrondissementsrechtbank, Noordsingel 117, Rotterdam.
De curatoren
Mr. E. W. J. H. de Liagre-Böhl
J. Ph. Breuker
Weena 750
3014 DA Rotterdam
Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / 
Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 22 mei
1982 | pagina 6 - Gemeentearchief Schiedam - 
Krantenkijker 

14 april 1990  Karakteristiek herenhuis te koop Ca. 500 
m2 kantoor/woonruimte gelegen op eigen grond aan de 
Parklaan 20 in het stijlvolle Scheepvaartkwartier te 
Rotterdam. Koopsom f1.500.000,-k.k. Inlichtingen: Horst 
Makelaars Tel.: 010-4365700

7 jun 1990  [...] Bonde Nielsen, die ondermeer samenwerkt
met de Britten Simmonds en Wolfson, kocht daarbij zowel 
Bloomfield als Pelham uit. De Deen kondigde aan bij ICA 
schoon schip te zullen maken. Als nieuwe directeur van 
ICA werd daarvoor J. Madsen benoemd. Hij kondigde tijdens
de aandeelhoudersvergadering van 5 maart aan "van ICA 
Holding een eersteklas bedrijf te maken". United Dutch 
was geen volkomen onbekende. De investeringsmaatschappij 
had ook al 80 procent van de aandelen van de rederij Van 
Nievelt Goudriaan in bezit. Verder is de 
houdstermaatschappij ook eigenaar van de Spaanse 
sherryproducent Bobadilla en een van de belangrijkste 
aandeelhouders van Wembley. Al snel bleek de erfenis van 
Bloomfield een groot blok aan het been te zijn. Het met 
ALPC ingebrachte onroerend goed was aanzienlijk minder 
waard dan de 72 miljoen gulden, die Bloomfield daarvoor 
in ICA-aandelen had gehad [...]

26 februari 1992  AANKONDIGING 
Bij exploot van 16 december 1991 heb ik Johannes Maria 
Maassen, belastingdeurwaarder van het waterschap Roer en 
Overmaas te Sittard, kantoorhoudende aldaar Parklaan 10, 
op verzoek van de ambtenaar belast met de invordering van
het waterschap Roer en Overmaas te Sittard, 

BETEKEND
Aan G. Genders-Goudriaan, geboren 22 november 1913, thans
zonder bekend adres binnen en buiten het Koninkrijk, 3 
dwangbevelen met bevel om binnen twee dagen na gemelde 
dagtekening aan voornoemde ambtenaar belast met de 
invordering te betalen de verschuldigde belasting en 
kosten in genoemde dwangbevelen breder omschreven. 
Met aanzegging dat bij gebreke van betaling binnen de 
bepaalde tijd zal worden overgegaan tot inbeslagneming en
verkoop van haar goederen volgens de Wet. Een afschrift 
van voornoemde dwangbevelen en akten van betekening is 
verkrijgbaar ten kantore van ondergetekende te Sittard. 
De belastingdeurwaarder belast met betekening en executie
J.M. Maassen Waterschap Roer en Overmaas Parklaan 10, 
Sittard. 

25 januari 1993  als boven 26 februari 1992

21 mei 1994  Waardig wonen in een patriciërspand Parklaan
20 Rotterdam Scheepvaartkwartier
In een aan een van de mooiste brede lanen gelegen 
voornaam patriciërshuis wordt een vijftal appartementen 
gerealiseerd. Het aanzien van het pand wordt gehandhaafd,
het interieur wordt ingrijpend verbouwd. De luxe, moderne
eenheden zijn voorzien van hedendaags comfort, balkons of
terrassen. Appartementgrootte: ca. 120 tot 155 m2. 
Prijzen vanaf f435.000,- v.o.n. Inlichtingen en brochure 
met plattegronden worden gaarne verstrekt door
TON LAUWAARS MAKELAARDIJ Mecklenburglaan 40/hoek 
Oudedijk, Rotterdam Tel. 010-4528166

12 september 2022  [boek] Oude Maasweg kwart voor drie:
Het verbazingwekkende verhaal van the Amazing 
Stroopwafels
Merlijn Kerkhof
Voorlopig moet hij toch ergens van leven, dus neemt hij 
allerlei baantjes aan. Hij werkt een paar weken in een 
slachthuis, waar hij de karkassen van varkens moet 
stempelen. En hij doet klusjes voor mevrouw Genders-
Goudriaan, een weduwe van in de zestig die in een 
gigantisch huis aan de Rotterdamse Parklaan woont. Ze is 
de laatste telg uit een redersgeslacht en bezit nog veel 
meer huizen en landgoederen. Het water loopt hem in de 
mond als hij haar historische postzegelverzamelingen 
ziet, of die atlas uit 1880, nog helemaal gaaf. Maar als 
hij aan haar administratie begint, schrikt hij. Ze heeft 
een miljoenenschuld. Er moeten nog facturen verstuurd 
worden voor opdrachten die in de jaren vijftig zijn 
verricht.
Hij doet allerhande klusjes voor haar. Zo loopt hij op 
haar verzoek een modeshow in de jassen van haar overleden
man. Wanneer ze hem vraagt om een heel huizenblok op te 
meten met zijn handen omdat ze de grondwaarde wil 
berekenen ('Eén handpalm is twintig centimeter'), krijgt 
hij de indruk dat ze geestelijk toch niet helemaal in 
orde is. Volgens de overlevering overlijdt ze later in 
een huis dat weliswaar van haar is, maar tevens door 
krakers wordt bewoond.
Baantjes? Bijzaak. Wim richt zich zo veel mogelijk [...]
Oude Maasweg kwart voor drie: Het verbazingwekkende 
verhaal van The Amazing ... - Merlijn Kerkhof - Google 
Boeken 

10 januari 1956  VAN NIEVELT, GOUDRIAAN & CO'S STOOMVAART 
MAATSCHAPPIJ 

gevestigd te ROTTERDAM
De Raad van Beheer maakt bekend dat, ingevolge art. 4 der 
gewijzigde statuten, alle uitstaande aandelen op naam 
gesteld en in een regeister van aandeelhouders dienen te 
worden ingeschreven.
In verband hiermee worden alle thans in omloop zijnde 
aandeelbewijzen der Vennootschap, dus ook de reeds op naam
staande stukken, ingetrokken. In de toekomst zullen 
dividendbetalingen en andere uitkeringen of rechten 
slechts op de nieuwe aandeelbewijzen worden uitbetaald of 
beschikbaar gesteld.
Inlevering van de oude aandelen, voorzien van de 
dividendbewijzen No. 39 en de talon, kan van heden af 
geschieden bij de kantoren der ROTTERDAMSCHE BANK N.V. te 
Rotterdam, Amsterdam en 's-Gravenhage. Formulieren, welke 
bij de inlevering dienen te worden gebruikt, zijn bij 
voornoemde kantoren verkrijgbaar.
Afgifte van de nieuwe, op naam gestelde aandeelbewijzen 
zal zo spoedig mogelijk daarna geschieden.
De verwisseling gsschiedt kosteloos, terwijl aan de leden 
van de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam, 
van de Vereeniging van Effectenhandel te Rotterdam en van 
de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie 
te 's-Gravenhage bij verwisseling vóór 1 April 1956 een 
uitkering wordt gedaan van f0.52 per aandeel dat door hun 
bemiddeling wordt verwisseld.
Aandeelhouders worden er op attent gemaakt, dat het 
Administratiekantoor van het Algemeen Administratie- en 
Trustkantoor N.V. te Rotterdam een afdeling heeft geopend 
voor gewone aandelen Van Nievelt, Goudriaan & Co's 
Stoomvaart Maatschappij N.V. Tegen gewone aandelen zullen 
niet op verzoek van de houder royeerbare certififcaten aab
toonder, groot f100.0 en f1000.- nominaal, voorzien van 
dividendbewijzen en talon, worden uitgegeven, voor welke 
certificaten officiële notering en onderlinge 
dooreenleverbaarheid ter neurze van Amsterdam en Rotterdam
zullen worden aangevraagd.
Voor verdere bijzonderheden te dezer zake wordt verwezen 
naar de hieronder opgenomen advertentie van vorengenoemd 
Administratiekantoor.
Rotterdam, 27 December 1955.

ADMINISTRATIEKANTOOR VAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIE- EN 
TRUSTKANTOOR N.V., gevestigd te Rotterdam, deelt mede, dat
het een afdeling heeft geopend voor gewone aandelen

VAN NIEVELT, GOUDRIAAN & CO'S STOOMVAART MAATSCHAPPIJ
gevestigd te ROTTERDAM

De voorwaarden van administratie zijn verleden voor 
Notaris Mr. H. H. Nauta te Rotterdam op 6 December 1955 en
zijn in druk verkrijgbaar bij het Administratiekantoor 
voornoemd, Haringvliet 98, Rotterdam, en bij de hieronder 
vermelde verwisselingskantoren.
De officiële notering voor de af te geven niet op verzoek 
van de houder royeerbare certificaten aan toonder, zal ter
beurze van Amsterdam en Rotterdam worden aangevraagd.
De certificaten voorzien van dividendbewijzen en talon, 
zullen worden uitgegeven in coupures van f100.- en f1000.-
nominaal.
De thans in omloop zijnde aandelen Van Nievelt, Goudriaan 
en Co's Stoomvaart Maatschappij N.V., op naam of aan 
toonder, voorzien van de dividendbewijzen No. 39 e.v. en 
de talon, kunnen rechtstreeks, zonder eerst te zijn 
verwisseld tegen nieuwe stukken, ter omruil in 
certificaten worden aangeboden, waarbij de coupures naar 
verkiezing, mits tot een gelijk nominaal bedrag als de 
ingeleverde waarden, kunnen worden aangevraagd.
Betaling van dividend en eventuele andere uitkeringen zal 
t.z.t. zonder aftrek van kosten door het 
Administratiekantoor geschieden.
De inlevering ter verwisseling kan geschieden bij de 
kantoren der ROTTERDAMSCHE BANK N.V. te Rotterdam, 
Amsterdam en 's-Gravenhage, onder vermelding van de 
nummers der ingeleverde aandeelbewijzen en de coupures van
de certificaten welke verlangd worden.
De verwisseling geschiedt kosteloos, terwijl aan de leden 
van de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam, 
van de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam en 
van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de 
Provincie te 's-Gravenhage bij verwisseling vóór 1 April 
1956 een uitkering wordt gedaan van f1.56 per certificaat 
van nom. f1000.- en van f0.26 per certificaat van nom. 
f100.-, welke door hun bemiddeling wordt uitgereikt.
Rotterdam, 27 December 1955

12 april 1956  CLAIMEMISSIE VAN NIEVELT GOUDRIAAN 
Bijna f10 miljoen tegen 150 pct.
De uitgifte van Van Nievelt Goudriaan en Co.'s Stoomvaart 
Maatschappij N.V. te Rotterdam is thans definitief. Het 
betreft f9.864.000 gewone aandelen in stukken van f300 op 
naam, dividendgerechtigd van af 1 januari 1956, 
uitsluitend voor houders van claims in de verhouding 1 op 
1 tegen de koers van 150%. De aandelen worden gedeeltelijk
uitgegeven in de vorm van niet op verzoek van de houder 
royeerbare certificaten aan toonder van gewone aandelen in
coupures van f100 en f1000, afgegeven door het 
Administratiekantoor van het Algemeen Administratie- en 
Trustkantoor te Rotterdam. 
De inschrijving staat open op 23 april bij de kantoren van
de Rotterdamsche Bank. Storting 16 mei. 
In het desbetreffende prospectus wordt nog medegedeeld, 
dat de gemiddelde ouderdom van de vloot, die een totaal 
draagvermogen heeft van 215.314 ton, ultimo december j.1. 
9.8 jaar was. In aanbouw en bestelling zijn 8 lijnschepen 
voor de grote vaart, elk van ongeveer 9200 ton 
draagvermogen, 2 kustvaartuigen en 3 Rijnvaartuigen. De 
financiering van dit bouwprogramma, dat nog een bedrag van
f71 miljoen zal vereisen en zich zal uitstrekken over 4 
jaar, meent de directie uit de ter beschikking staande 
middelen en inkomsten uit transacties, die dit jaar zullen
plaats hebben, zomede uit de bedrijfsresultaten van 1956 
en 1957 te kunnen dekken. De opbrengst van de emissie zal 
dan kunnen worden aangewend om een begin te maken met de 
modernisering van de trampvloot.
De totale boekwaarde der deelnemingen (f3.09 min) ligt 
naar de mening van de directie niet onbelangrijk beneden 
de intrinsieke waarde. De pensioenverplichtingen tegenover
het personeel zijn volledig gedekt bij het zelfstandige 
pensioenfonds van de maatschappij. Zoals bekend werd over 
1955 een dividend voorgesteld van 20% tegen 15% over 1954.
(In dit verband mogen wij verwijzen naar het in ons blad 
van 17 maart 1.1. gepubliceerde jaarverslag). De directie 
verwacht ook over het verhoogde kapitaal een dividend te 
zullen kunnen uitkeren dat, ofschoon waarschijnlijk lager 
dan dat over 1955 (20%), alleszins bevredigend zal mogen 
worden genoemd.

17 mei 1968  De Raad van Beheer van Van Nievelt, Goudriaan
& Co's Stoomvaart Maatschappij N.V. bericht, dat het 
dividend over het boekjaar 1967 van 20 mei 1968 af 
betaalbaar ie met f15,— per aandeel, onder aftrek van 25% 
dividendbelasting ad f3,75 = f11,25 tegen intrekking van 
dividendbewijs no. 18, bij de Amsterdam - Rotterdam Bank 
N.V. te Rotterdam (Coolsingel 119), Amsterdam (Gebouw 
Rokin, ingang O.Z. Voorburgwal 274) en 's-Gravenhage 
(Kneuterdijk 8). 
Ondergetekende bericht, dat van 20 mei 1968 af betaalbaar 
is dividendbewijs no. 18 van certificaten van aandelen VAN
NIEVELT, GOUDRIAAN & CO's STOOMVAART MAATSCHAPPIJ N.V. 
Certificaat van f1.000,— met f 37,50, zijnde f50,— minus 
f12,50 dividendbelasting, Certificaat van f100,—— met 
3,75, zijnde f5,— minus f1,25 dividendbelasting, en zulks 
bij de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. te Rotterdam 
(Coolsingel 119), Amsterdam (gebouw Rokin, ingang O.Z. 
Voorburgwal 274) en 's-Gravenhage (Kneuterdijk 8). 
Administratiekantoor van het Algemeen Administratie- en 
Trustkantoor N.V. Rotterdam.

25 juli 1956  Onder verwijzing naar de advertentie van na 
te noemen vennootschap, roept ondergetekende de houders 
van certificaten van aandelen Van Nievelt, Goudriaan & 
Co's Stoomvaart Maatschappij N.V. bijeen in een 
vergadering te houden op donderdag, 9 augustus 1956 te 12 
uren, ten kantore Veerhaven 2, Rotterdam. 
Deze vergadering heeft ten doel om ondergetekende, die in 
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 
stem zal uitbrengen, van advies te dienen omtrent de 
richting waarin hij zal stemmen. Certificaatstemmers, die 
tot deze vergadering van certificaathouders wensen te 
worden toegelaten, zullen het bewijs moeten overleggen dat
zij hun stukken uiterlijk 7 augustus a.s. zullen hebben 
gedeponeerd bij de Rotterdamsche Bank N.V. te Amsterdam of
te Rotterdam. Administratiekantoor van het Algemeen 
Administratie- en Trustkantoor N.V., Rotterdam. 

Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij N.V.
Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 
donderdag, 9 augustus 1956 te 12.30 uur ten kantore der 
vennootschap, Veerhaven 2. Rotterdam. Punt van 
behandeling: Voorstel tot statutenwijziging. Het voorstel 
tot statutenwijziging ligt van heden af voor 
aandeelhouders en certificaatnouders ter inzage bij de 
vennootschap en bij de Rotterdamsche Bank N.V., te 
Kottemam, Amsterdam en 's-Gravenhage, alwaar een exemplaar
van het voorstel tot statutenwijziging gratis verkrijgbaar
is. Aandeelhouders, die de vergadering wensen bij te 
wonen, moeten hun aandelen uiterijk 6 augustus 1956 
deponeren bij de vennootschap of bij de Rotterdamsche Bank
N.V. te Rotterdam, Amsterdam of s-Gravenhage. 
Mr. K. P. van der Mandeis Voorzitter van de Raad van 
Commissarissen.

Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden 
van onze gewaardeerde Direkteur Drs. L. GENDERS. Het zal 
moeilijk zijn te wennen aan de gedachte dat hij er niet 
meer zal zijn. PERSONEEL C. GOUDRIAAN & CO. Rotterdam, 2 
november 1968. Parklaan 20.

13 december 1974  Syndikale Kamer der Veilingzalen van 
België

Verkoopzaal LEYS
Kipdorpvest 46 - Antwerpen

(tussen Leysstraat en Hopland) TEL. 09-32-31/32.69.69
door het ambt van gerechtsdeurwaarders M. BRIERS en M.

COUVREUR
Provinciestraat 444 - Antwerpen

UNIEKE AVONDVEILING VAN OUDHEDEN, KUNSTVOORWERPEN EN
WIJNEN

gedeeltelijk voortkomende uit de verzameling van wijlen de
weled. heer Leonard Genders-Goudriaan (Parklaan, 
Rotterdam). 
Op maandag 16 en dinsdag 17 dec. 1974 telkens te 19.30 uur

stipt. 
MEUBELEN: o m. rijk salongarnituur Louis XVI in verguld 
hout en gobelin (4 fauteuils, 4 stoelen, 1 canapé); 
Normandische eiken tweedeurskast Louis XV periode 18e 
eeuw; Lotharingse tweedeurskast in notelaar en koper uit 
de 18e e euw; Hollands dubbel gebogen kabinet in notelaar 
uit de 18de eeuw; kleine Vlaamse bibliotheek in ebbehout, 
verhoogd met ivoor en écail (omstreeks 1700); 
uitzonderlijke Engelse staandé klok, rijk gebeeldhouwd met
9 bellen en muziek (begin 1800); belangrijke credenza in 
boullewerk, tijdperk Napoleon III; Franse damessecretaire 
met uitzonderlijke marqueterie, tijdperk Louis XV; 
prachtige Franse cartel op sokkel (h. 150 cm) in Vernis-
Martin met groen decor; zeldzaam Louis Philippe 
salongarnituur in verguld hout (2 canapés, 2 stoelen, 2 
fauteuils); fraai gesneden Birmaans zilverkastje in ijzer,
hout; Napoleon III tafel in Boullewerk d'époque, Imposante
secretaire in Hollandse marqueterie (gebogen onderstel met
twee deuren bovenop), Queen Anne stijl; lage gebeeldhouwde
tweedeurskast 17de eeuw; prachtige Franse commode in 
notelaar met 2 laden; Hollandse vitrine in lakwerk, vroeg 
18de-eeuws; Napoleon III credenza in notewortel, verhooqd 
met plaquettes in Sèvres; enz. enz... waaronder losse 
meubelen zoals tafels, stoelen, bibliotheken, fauteuils, 
canapés, commodes, vitrines, bijzetmeubelties, klokken en 
pendules... 
SCHILDERIJEN: o.m. "Scheldezicht" door Constant Permeke; 
"Naakt in de zon", meesterwerk door Th. Van Rijsselberghe;
"Kardinalen" door V. Marnis-Milton; "Interieur" door 
Edouard Portielje; "De Kunstbeschouwing" door Constant 
Cap; "Stilleven" door Corn. van Spaendonck; 
"Brooduitdeling" door Charles de Groux; "Het Ziekebed" 
door Van Tricht; evenals werken getekend of toegeschreven 
aan H. de Braekeleer; H. E. Reyntjes; L. Robbe; J. 
Carabain; J. van Luppen; P. Wauwerman; A. Bartsoen; G. 
Vogels; Nicaise de Keizer, A. Dierckx; P. G. Vertin; Cr. 
Smeers; H. Donselaer; J. L. van Leemputte; Phillipeau; Van
Tankeren; W. Hekking; Rosenboom; G. Lundens enz. enz. ... 
Circa 200 schilderijen. 
UITZONDERLIJKE VERZAMELING SIER- EN VITRINEVOORWERPEN en 
curiosa: w o. ± 100 stuks Oudhollands en oudengels 
zilverwerk, w.o. speelgoed; prachtige verzameling 18de 
eeuws Chinees porselein Kan-Hsi en KienLung, waarbij 
talrijke borden en series van borden met veelkleurig 
decor, z. g. Compagnie des Indes; Delfts aardewerk, 
uitsluitend 18de eeuws met enkele unieke stukken; zeldzame
18de eeuwse Japanse houten koningspop gepolychromeerd; 
paar unieke Chinese paarden in gecloisoneerd en verguld 
brons; evenals porselein uit: Sèvres, Napels; Capo di 
monti; Saxe; Meissen; Vieux Bruxelles, Vieux Paris, Japans
en Europees aardewerk; Bisquit. Zeldzame "tankard" in 
ivoor (Duitsland begin 18de eeuw). Verzameling 18de-eeuwse
Franse poppen met originele kleding enz. enz. 
ZELDZAME OOSTERSE TAPIJTEN EN CARPETTEN VAN HOGE 
KWALITEIT: o.m. Ghoum in zijde, Hamadan Belouch, Kirman, 
Anatol, Kaysereh, Mori, Besarabie, Old Sarouck, Kashan, 
Shiraz, Sparta, Meshed, enz. ... 
GEBRUIKSVOORWERPEN, KRISTAL, KOPER, BRONS, TIN, ZILVER EN 
PLATE, o.m. massief zilveren bestek, compleet voor 18 
couverts, kristallen servies Val St. Lambert compleet, 
evenals groepen beelden, klokken, pendules en cartels in 
brons en verguld brons, koper, tin, enz. ... 
PRACHTIGE EN WAARDEVOLLE JUWELEN: in briljant, smaragd, 
saffier en robijn, w.o. ringen, solitaires, oorbellen, 
armbanden, hangers, halssnoeren enz. enz. ... 
Om uit onverdeeldheid te treden wordt de veiling gevolgd  
door een wijnveiling van de beste en zeldzaamste wijnen, 
voortkomende uit de wijnhandel L. Genders, Holtum - Zuid-
Limburg. Op verzoek van de weled. Mevr. L. Genders. 
Ondermeer: Ch. Lafite Rotschild, Ch. Latour, Ch. Margaux, 
Ch. Haut Brion, Ch. Mouton Rotschild, Ch. Mouton Baron 
Philippe, Ch. d'Yquen, Ch. L'Angelus, Ch. Cante nac Brown,
Ch. Lynch Bages, Chambolle Musigny, Ch. Haut-Bages, Ch. 
Ducru Beaucaillou, Ch. Branaire Ducru enz. enz. 
Bijna uitsluitend "des mises en boutellle au Château". 
(Jaartallen 1945-1947-1952- 1955 enz. tot en met 1967) ± 
2000 flessen. 
Tentoonstelling: zaterdag 14 en zondag 15 december telkens
van 10 tot 18 uur, in Verkoopzaal Leys, Kipdorpvest 46, 
Antwerpen. 
Plaatsbespreking en opdrachten tot aankoop: bij de 
dlrektie tijdens de tentoonstelling.
De Telegraaf » 13 dec 1974 - Art. 53 | Delpher 

30 mei 1959  Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart 
Maatschappij N.V. ROTTERDAM 
De Raad van Beheer deelt mede, dat in de op 29 mei 1959 
gehouden algemene vergadering van aandeelhouders het 
dividend over het boekjaar 1958 is vastgesteld op 7%, 
waarvan 2% in contanten zal worden uitgekeerd en 5% in 
aandelen, ten volle delende ln de resultaten van 1 januari
1959 af. De uitkering in aandelen geschiedt uit de aglo-
reserve, zodat hierover geen dividend- of 
inkomstenbelasting verschuldigd is. 
Bovengenoemd dividend zal van 2 juni 1959 af betaalbaar 
zijn bij de kantoren der Rotterdamsche Bank N.V. te 
Rotterdam, Amsterdam en 's-Gravenhage en wel als volgt: 
1. tegen intrekking van dividendbewijs No. 8 zal per 
origineel aandeel van f300.— in contanten worden betaald 
f5.10, zijnde f6.— verminderd met f0.90 dividendbelasting;
2. tegen intrekking van 20 dividendbewijzen No. 9 van 
originele aandelen zal een gewoon aandeel op naam ad f800.
— worden uitgereikt. Desverlangd kunnen in de plaats 
hiervan 3 niet-royeertbare certifioaten ad f100.— elk, 
uitgegeven door het Administratiekantoor van het Algemeen 
Administratie- en Trustkantoor N.V., of, tegen inlevering 
van een voldoend aantal dividendbewijzen No. 9, niet-
royeerbare certificaten van f1000.— word#n verkregen. Voor
de reeds uitstaande n.r. certificaten geldt eveneens het 
in de eerste alinea vermelde, met inachtneming van het 
hierna volgende: 
3. dividendbewijs No. 8 zal per certificaat van f100.— 
resp. f1000.— betaalbaar zijn met fl.70 (zijnde f2.— minus
f0.30 dividendbelasting) resp. f17.— (zijnde f20.— minus 
f3.— dividendbelasting); 
4. tegen intrekking van dividendbewijzen No. 9 afkomstig 
van nominaal f2000.— certificaten, zal een n.r. 
certificaat van f100.— en tegen intrekking van 
dividendbewijzen No. 9, afkomstig van nominaal f20.000 
certificaten zal een n.r. certificaat van f1000.— worden 
uitgereikt; 
5. tegen combinaties van dividendbewijzen No. 9 van 
originele aandelen en dividendbewijzen No. 9 van n.r. 
certificaten zullen op dezelfde voet n.r. certificaten van
f100.— of f1000.— worden uitgereikt. In alle hierboven 
genoemde gevallen komen de aanmaak- en zegelkosten van de 
uit te reiken certificaten voor rekening van de 
vennootschap. 
In verband met de aanvrage tot opneming van de gewone 
aandelen in de beursnotering te Amsterdam, zijn bij de 
N.V. Algemeen Administratie- en Trustkantoor te Rotterdam 
tot 2 juni 1965 onherroepelijk gedeponeerd 5500 gewone 
aandelen van f300.-— elk; genummerd 110.000 tot en met 
115.500. 
Rotterdam, 30 mei 1959.

18 november 1994  Slechts voor het genoegen
De kunstschatten van Rotterdamse ondernemers

De collectie van de Rotterdamse reder Willem van der Vorm 
is met 95 werken van oude meesters een van de pijlers van 
Museum Boymans-van Beuningen. Deze week verscheen de 
bestandscatalogus van de collectie-Van der Vorm. De 
publikatie is een aandenken aan een periode waarin 
Rotterdamse ondernemers een enorme kunstschat vergaarden. 
Een terugblik op een tijd van goede daden en grote 
fortuinen.

door Paul Hellmann 
Toch was niet een van de deugden wa raan Willem van der 
Vorm zijn faam dankte. Evenmin stond de Rotterdamse reder 
bekend om zijn toeankelijkheid. Bekenden van weleer zijn 
het erover eens: Sir William, zoals zijn bijnaam luidde, 
was stug en onbenaderbaar, een harde ondernemer die 
volgens een enkeling trekken had van een potentaat. 
In de memoires van oud-minister van buitenlandse zaken 
J.W. Beyen speelt Van der Vorm een kleurrijke rol. 
Halverwege de jaren dertig, toen Beyen directeur was van 
de Rotterdamsche Bank, leerde hij hem kennen als een wat 
ruwe, schrikaanjagende man die herinneringen opriep aan de
Britse houwdegen Lord Kitchener. Hoewel de reder volgens 
velen een klein hart had, meldt Beyen dat hij er een 
gewoonte van maakte mensen tegen de schenen te schoppen. 
Daaraan had hij een bijzondere reputatie te danken. 
"Ondanks zijn vele goede daden was men in Rotterdam als de
dood voor hem", vertelt een kennis van vroeger. "Van der 
Vorm had een geweldige grote bek waarmee hij iedereen wist
te intimideren." 
Anderen stellen dat het veeleer zijn ogen waren die ontzag
inboezemden. "Als hij iemand aankeek, ging deze als 
vanzelf een stap achteruit", weet O.J. van der Vorm, een 
neef van Sir William. "Dat gold ook voor de werknemers van
zijn bedrijf. Jaren geleden vertelde een vroeger staflid 
me eens dat hij op een gegeven dag, na rijp beraad, zijn 
beklag wilde doen over een onjuiste behandeling. Hij 
verzamelde al zijn moed, deed de dubbele deuren open en 
stond oog in oog met Oom W. Deze keek zijn medewerker een 
moment priemend aan en zei: 'Nou, wat wil je?' De man, van
zijn stuk gebracht, stamelde 'Niets mijnheer' en maakte 
rechtsomkeert. Zoiets klinkt nu onwaarschijnlijk, maar ik 
kan me de situatie goed voorstellen: van mijn oom ging een
bijna hypnotiserende kracht uit." 
Alleen zij die sterk in de schoenen stonden, wisten 
daaraan weerstand te bieden. Toonaangevend in deze selecte
groep was Dirk Hannema, beginjaren twintig benoemd tot 
directeur van museum Boymans. In deze functie zag hij het 
als zijn taak om, zoals hij het noemde, 'geld bij elkaar 
te bedelen' voor het toen armlastige museum. Een van de 
eersten op wie hij zijn geluk beproefde was Willem van der
Vorm, een in kunst geïnteresseerde koopman met wiens hulp 
hij in Berlijn een schilderij van Emanuel de Witte hoopte 
te verwerven. Het gesprek verliep aanvankelijk niet 
bemoedigend, zo schreef Hannema naderhand in zijn 
terugblik Flitsen uit mijn leven als verzamelaar en 
museumdirecteur (1973). Toen het doel van het bezoek was 
uiteengezet, nam Willem van der Vorm de bezoeker 
aandachtig in zich op. 'Denk je soms dat ik mijn geld geef
aan mensen die uit de gemeenteruif vreten?' vroeg hij 
tenslotte. Na enige toelichting zegde Van der Vorm 
niettemin vijfduizend gulden toe, een geste die hij 
vergezeld deed gaan van het advies ook zijn stadgenoten 
Goudriaan en Van Beuningen te benaderen. Aanvoelend niet 
achter te kunnen blijven, gaven zij ieder een even groot 
bedrag. 
Hannema zag het winnen van Van der Vorms vertrouwen als 
zijn grootste triomf, zo wist zijn opvolger Ebbinge Wubben
later te melden. Zeker is dat hun eerste contact de basis 
legde voor een langdurige samenwerking. Hoewel ze elkaar 
bleven aanspreken als 'Hannema' en 'mijnheer Van der 
Vorm', groeide er tussen hen een hechte band. Zij hadden 
dan ook veel gemeen. De museumdirecteur, door Ebbinge 
Wubben aangeduid als een rijzige verschijning met de 
charme van een grand seigneur, paarde eigenzinnigheid aan 
daadkracht: dezelfde kwaliteiten waardoor Van der Vorm 
zich onderscheidde. Hun bondgenootschap was van veel 
belang voor museum Boymans, dat in het leven van de reder 
een steeds prominenter plaats innam. Aanwijzingen hiervoor
zijn enkele kostbare giften, waaronder in 1927 een 
kerkinterieur van Saenredam en ruim tien jaar later, 
aanzienlijke bijdragen voor de aanschaf van Rembrandts 
Man met rode muts en het portret van diens zoon Titus. 
Maar daarbij bleef het niet. Regelmatig zocht hij met 
Hannema, bij voorkeur tijdens langdurige soupers, naar 
andere wegen om het bezit uit te breiden. Meestal leidde 
dit ertoe dat Van der Vorm op dwingende wijze de 
financiële hulp inriep van rijke Rotterdammers. Op deze 
manier wist het museum in betrekkelijk korte tijd een 
groot aantal topstukken te verkrijgen. 

Burgerzin 
Deze activiteiten gingen niet ten koste van de zorg voor 
zijn eigen verzameling: een ongekende collectie 
schilderijen die, mede dank zij Hannema's hulp,  voor de 
Tweede Wereldoorlog al werken telde van Rembrandt, 
Terborch, Cuyp, Metsu, Van Ostade, Potter en Jongkind. 
Later kwamen daar nog werken bij van, onder anderen, 
Rubens, De Witte en Van Dijck (de levensgrote Heilige 
Hieronymus). Dit bezit vormt nu een van de pijlers van het
huidige museum Boymans-van Beuningen, waar het in 1972 
(vijftien jaar na de dood van de eigenaar) werd 
ondergebracht. Meer dan twee decennia hingen de 
schilderijen, gescheiden van werken uit dezelfde periodes,
in aparte zalen bijeen. Pogingen hierin verandering in te 
brengen, strandden op tegenstand van de nabestaanden. Pas 
enkele jaren geleden gaven zij door toedoen van Wim 
Crouwel, de toenmalige directeur, hun verzet op. Als 
gevolg daarvan is de 95 stuks tellende collectie onlangs 
geïntegreerd in de rest van het museumbezit. 
Het erfgoed van Willem van der Vorm blijft echter als een 
eenheid bestaan in een catalogus, die deze week verscheen.
Het forse boekwerk, samengesteld door conservator Jeroen 
Giltay, vormt een aandenken aan een koopman die 'iets 
blijvends' wilde nalaten aan de gemeenschap waar hij uit 
voortkwam. Dergelijke uitingen van burgerzin waren in 
Rotterdam niet ongewoon. Wijdverbreid voelde men de 
noodzaak iets te doen voor zijn stad die, na een snelle 
start, bepaalde achterstanden kende. Dat gold zeker voor 
de beeldende kunst, een terrein dat lange tijd van beperkt
belang was geacht. Halverwege de negentiende eeuw nog 
weigerden B en W de nalatenschap over te nemen van baron 
Verstolk van Soelen, een verzameling die onder meer 
bestond uit doeken van Terborch, Cuyp, Steen en het 
complete etswerk van Rembrandt. De toenmalige burgemeester
achtte het onjuist, zo liet hij weten, geld vrij te maken 
voor doeleinden die 'slechts tot genoegen strekten'. 
Hoewel de inzichten veranderden, kreeg de kunstsector ook 
later geen prioriteit. De eerste jaren moest Hannema zich 
in Boymans nog tevreden stellen met een aankoopbudget van 
maximaal zesduizend gulden per jaar. Ter compensatie van 
dit bedrag voelde hij zich genoodzaakt zijn eigen geld aan
te wenden. Zo schonk de directeur het museum onder meer 
een tekening van Van Gogh, een stilleven van Van Beyeren 
en de helft van het geld dat nodig was voor een doek van 
De Vlaminck. Bovendien betaalde hij zelf de kosten voor 
reizen naar buitenlandse musea en kunsthandels; pas in de 
jaren dertig stelde de gemeente voor dit doel jaarlijks 
400 gulden beschikbaar. 

Kaartspelen 
In dit klimaat was Dirk Hannema aangewezen op particulier 
initiatief, dat hij van meet af aan kundig wist te 
activeren. Daartoe bezocht hij zowel de soirées van D.G. 
van Beuningen en Philip Mees als die van Pieter Julius van
Wijngaarden, de volumineuze voorzitter van de Rotterdamse 
Kunstkring. In diens huis aan het Haringvliet, aldus 
Hannema's memoires, kwam nu en dan 'tout Rotterdam' 
bijeen: de Hudigs, de Dutilhs, de De Monchy's en tal van 
andere notabelen die hij tijdens het samenzijn voor zijn 
zaak trachtte te winnen. Met hetzelfde doel ging hij, zijn
afschuw van kaartspelen overwinnend, naar een herenclubje 
dat regelmatig whistavonden belegde. De moeite was niet 
vergeefs. Tot de aanwezigen behoorde de verzamelaar Elie 
van Rijckevorsel, oprichter van de Erasmusstichting 
waaraan Boymans de nodige geschenken dankt. 
Een andere prominente burger, baron Sweerts de Landas 
Wyborgh, maakte deel uit van de commissie van toezicht van
het museum. Met hem reisde Hannema eens per jaar per trein
naar Amsterdam, waarbij de baron plaats nam in de eerste 
en Hannema in de tweede klas; een ander commissielid, de 
meubelmaker Van der Schilden, nam genoegen met de derde 
klas. Na aankomst nuttigden zij samen een krentenbol met 
een kop koffie om daarna bij kunsthandelaar Frederik 
Muller zaken te gaan doen. De onderlinge relatie werd 
verstevigd dank zij de bezoekjes die de heren nu en dan 
brachten aan Boymans. De baron toonde daarbij meer dan 
eens zijn waardering voor een doek van Ferdinand Bol, door
hem steevast aangeduid als Lucas Bols, terwijl de 
meubelmaker volgens Hannema een voorliefde toonde voor 
werk van 'Tipololo'. De directeur was verstandig genoeg, 
zo liet hij doorschemeren, hen niet te corrigeren: de 
gasten behoorden immers tot de plaatselijke achterban waar
het museum niet buiten kon. In de loop van de jaren kreeg 
Hannema een goed inzicht in het kunstbezit van zijn 
stadgenoten. Het is zijn verdienste dat hij, door hun 
vertrouwen te winnen, wist te bewerkstelligen dat zij een 
deel daarvan afstonden. Het was, zoals Hannema het noemde,
een tijd van stijl en distinctie waarin gefortuneerden 
iets goeds wilden verrichten. Zijn belangrijkste 
medestanders waren door de jaren heen Willem van der Vorm 
en D.G. van Beuningen, hoofddirecteuren van 
respectievelijk de Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij 
(SSM) en de Steenkolen Handels Vereniging (SHV). Beiden 
stonden bekend als hard, dominant en gedreven, maar hun 
levensstijl liep nogal uiteen. Van Beuningen, meestal D.G.
genoemd, was een levensgenieter die veel tijd besteedde 
aan jagen, zeilen en de drie vrouwen met wie hij zijn 
leven deelde. Op de feesten in zijn huis aan de Parklaan 
kwamen, naar men zich herinnert, figuren van 
internationaal niveau. Van der Vorm, zoon van een verarmde
vlasteler in IJsselmonde, leidde als vrijgezel een 
ingetogen leven. De enige frivoliteit die hij zich 
veroorloofde was paardrijden. Wel maakte zijn huishoudster
nu en dan een voortreffelijk diner, want evenals D.G. 
hechtte Sir William aan goede maaltijden. Toch waren 
beiden uiterst zuinig: ofschoon zij onvervaard handel 
dreven, was in het dagelijks leven elke verspilling taboe.
In contrast hiermee gaven de twee grote bedragen voor het 
algemeen belang. Samen droegen zij bij aan de bouw van het
Havenziekenhuis, Van Beuningen steunde het Sophia 
Kinderziekenhuis en na de oorlog financierde Van der Vorm 
onder meer een bejaardenoord en de nieuwbouw van de 
Schotse Kerk. Bovendien zijn er vele voorbeelden van diens
generositeit in kleine kring. Zo vertelt een familielid 
dat hij er niet tegenop zag om vele jaren lang wekelijks 
een paar eieren te brengen aan twee minder gesitueerden. 
Voor beide kooplieden was het verzamelen van kunst een 
passie. Hoewel Van Beuningen werd geprezen om zijn inzicht
en ruime belangstelling, werd zijn keus ongemerkt 
gestuurd. Hannema vermeldt hoe kunsthandelaar Goudstikker 
hem nu en dan vroeg welke van zijn aanwinsten geschikt 
zouden zijn voor D.G. Nadat hij advies had gekregen, liet 
de handelaar zijn klant weten dat hij beschikte over 
(bijvoorbeeld) 'een prachtige Lucas van Leyden en een 
madonna met kind van Quinten Matsijs'. Daarop ging Van 
Beuningen bij Hannema te rade of de schilderijen 'goed 
genoeg' waren voor zijn collectie, waarna de koop werd 
gesloten. Het zal weinig anders zijn gegaan bij Van der 
Vorm, al toonde deze een duidelijke voorkeur voor de 
meesters van de zeventiende eeuw. De schilderijen die hij 
verwierf vonden een passende entourage in zijn herenhuis 
aan de Westersingel. Wat dit betreft had Van Beuningen het
moeilijker. Gezien de wandruimte in zijn villa 
Noorderheide, eind jaren dertig gebouwd bij Vierhouten, 
kocht hij liefst kleine schilderijen. Desondanks hingen 
ze, aldus nabestaanden, vlak op elkaar en niet altijd even
riant. Brueghels Toren van Babel moest zelfs met een 
glasplaat worden beschermd tegen spetters uit de eierpan 
daaronder. De meningen lopen uiteen over de vraag of Van 
Beuningen en Van der Vorm zich als verzamelaars rivalen 
voelden. Zeker is dat zij in de haven en daarbuiten elkaar
fel beconcurreerden. Van een openlijk conflict tussen de 
twee was geen sprake, verzekert een achterneef van Van der
Vorm. Daar waren naar zijn idee ook praktische 
overwegingen voor: "Het is hoogst onhandig om vijandschap 
te koesteren als je elkaar, zoals in Rotterdam, regelmatig
tegenkomt." Een belangrijke plaats van samenkomst bleef 
Boymans, dat juist in deze periode zijn grootste bloei 
beleefde. Aanleiding was de verhuizing in 1935 van het 
Schielandshuis naar het huidige gebouw, door A. van der 
Steur ontworpen nadat hij met Hannema studiereizen langs 
tachtig Europese musea had gemaakt. De toeloop was meteen 
enorm. Ambitieuze exposities gewijd aan Johannes Vermeer 
en Jeroen Bosch trokken de eerste jaren zoveel bezoekers, 
dat zij een aanzienlijke winst opleverden. 
Een andere trekpleister was de collectie-Koenigs, een 
fenomenale verzameling van bijna 2700 tekeningen van 
(vooral) Italiaanse en Noord- en Zuidnederlandse origine. 
De opzet was dat Van der Vorm en Van Beuningen samen de in
bruikleen ontvangen collectie zouden kopen om deze, 
onmiddellijk daarna, over te dragen aan de pas opgerichte 
stichting Boymans. D.G., alleen opererend, wist echter de 
hele verzameling in bezit te krijgen en schonk het museum 
een deel daarvan. De rest, 526 tekeningen, verkocht hij in
1941 naar Duitsland, vanwaar ze in 1945 naar Rusland 
verdwenen. Deze transactie, zo werd later aangevoerd, 
diende ter compensatie van een uitgave die Van Beuningen 
twee jaar eerder had gedaan: de aankoop van vier 
schilderijen uit de Britse collectie-Cook, waaronder de 
Drie Maria's van Jan van Eyck. Van der Vorm zag kans uit 
dezelfde collectie twee Rembrandts, een Terborch, een Van 
de Velde en nog drie andere doeken te bemachtigen. 

De Emmaüsgangers 
Als een nog grotere coup beschouwde men in Rotterdam de 
verwerving van De Emmaüsgangers, een onbekend werk van 
Vermeer. Hoewel het Rijksmuseum op het laatste moment alle
moeite deed het doek te verkrijgen, kwam het eind 1937 
voor 540.000 gulden in bezit van Boymans; van dit bedrag 
was vier ton afkomstig van Van der Vorm. De 'onthulling' 
van het schilderij was een gebeurtenis van de eerste orde.
In de zaal waar het hing heerste de sfeer van een 
bedevaartsplaats, aldus Het Vaderland in een lyrische 
beschouwing: 'in aandacht verzonken' namen de bezoekers 
'de edele schoonheid van dit meesterwerk' in zich op. Het 
nieuws dat het een vervalsing betrof, was na de oorlog een
klap die de betrokkenen moeilijk konden verwerken. 
Hannema's reputatie leed door de affaire schade, maar een 
ernstiger smet was de rol die hij vijf jaar had gespeeld 
als Musserts gemachtigde voor het museumwezen. Ondanks Van
der Vorms ergernis hierover liet hij hem niet vallen. Bij 
burgemeester Oud probeerde hij zelfs de inmiddels 
gearresteerde directeur vrij te krijgen, maar de poging 
mislukte: Hannema werd acht maanden gedetineerd in een 
kamp in Hoek van Holland. 

Met diens opvolger trachtte Willem van der Vorm een nieuwe
relatie op te bouwen, maar deze raakte overschaduwd door 
een conflict met de gemeente. Aanleiding waren de plannen 
voor een forse uitbreiding van Boymans waardoor onder meer
ruimte voor zijn collectie zou ontstaan. Het 
gemeentebestuur nam echter een lakse houding aan. De 
voorkeur in die kring ging uit naar bebouwing van de 
binnenplaats, een goedkopere oplossing die Van der Vorm 
zag als een schandelijke inbreuk op het oorspronkelijke 
ontwerp. Meer kwaad nog deden opmerkingen van enkele 
raadsleden, die lieten merken dat zijn stem geen gewicht 
meer in de schaal legde. "Dat kwam hard aan", weet zijn 
neef O.J. van der Vorm. "Na alles wat hij voor de stad 
gedaan, was hij opeens een quantité négligeable, een 
representant van een periode die men achter zich had 
gelaten." 
Ontgoocheld keerde de ondernemer zich van Boymans af. Een 
tijdlang dacht hij erover in zijn geboortestreek 
IJsselmonde een eigen museum op te richten, in een later 
stadium vroeg hij zijn vriend Bingham (de oud-Rotterdammer
Birnbaum) in diens woonplaats New York kopers te zoeken 
voor zijn verzameling. Een van zijn familieleden noemt dit
nu een coup de théatre, maar Hannema nam het plan serieus 
genoeg om Bingham te vragen de zaak te traineren. Even 
daarna, een jaar voor Van der Vorms dood in 1957, kwam het
tot een oplossing: een stichting kreeg het beheer over de 
collectie die zou worden tentoongesteld in zijn eigen huis
aan de Westersingel. Het pand werd door Eschauzier 
verbouwd tot een intiem museum, maar de oorspronkelijke 
sfeer bleef behouden. Onder de Oude Meesters stonden de 
meubels van de eigenaar en op het bureau in de 
studeerkamer lag zijn vulpen klaar. Bezoekers hadden er 
het gevoel dat Sir William elk ogenblik kon binnenlopen. 
Kort voor de openstelling van het huis besloten de erven 
van D.G. van Beuningen (overleden in 1955) zijn 
verzameling voor 19 miljoen gulden over te dragen aan 
Boymans, dat sindsdien Boymans-van Beuningen heet. 
Veertien jaar nadien, in 1972, kwam het museum tot een 
vergelijk met de nabestaanden van Willem van der Vorm: zij
stemden ermee in de collectie in bruikleen af te staan en 
in haar geheel ten toon te stellen. Ruim twee decennia 
later hebben zij er nu vrede mee dat de schilderijen, 
alsof ze geen gezamenlijk verleden kennen, tussen de 
andere werken hangen. Toch vormen ze ook nu nog een 
monument voor een uitzonderlijk ondernemer, vindt zijn 
familie. "Hij was een oprecht en onversaagd man: een 
vechter met courage", stelt O.J. van der Vorm. "Dat is in 
deze wereld een schaars artikel." 

J. Giltay (red.): De verzameling van de Stichting Willem 
van der Vorm in het Museum Boymans-van Beuningen. Uitg. 
Museum Boymans-van Beuningen, 269 blz. Prijs f55,-, of f 
69,90 (gebonden).

Willem van der Vorm
Interieur van Noorderheide, de villa van D.G. van Beuningen bij 
Vierhouten
Interieur van het huis van Willem van der Vorm aan de 
Westersingel in Rotterdam
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20 september 1968  SHV neemt VNG over
(Van een onzer verslaggevers)
In de scheepvaartwereld kondigt 'n nieuwe fusie zich aan: 
Van Nievelt Goudriaan en Co. zal worden overgenomen door 
de Steenkolen Handels Vereniging.
De SHV biedt 180 percent in contanten op de aandelen van 
Van Nievelt Goudriaan. Dat aandelenpakket (f50.000.100) 
staat voor f31.165.000 op naam van het 
Administratiekantoor van 't Algemeen Administratie- en 
Trustkantoor te Rotterdam, voor f15.350.100 op naam van de
SHV en voor f3.484.800 op naam van verspreide 
aandeelhouders.
De SHV en v.NG hebben verzocht vandaag geen 
beursnoteringen toe te laten. "Met deze fusie," aldus 
v.NG. zijn de belangen van het personeel het best 
gediend."
In het stuwadoorsbedrijf De Heijplaat werkten de twee 
concerns al op fifty-fifty-basis samen.

11 februari 1988  De steunpilaar van Nedlloyd
ROTTERDAM Eens werd drs. Wim Cordia door het bestuur van 
het haven- en transportconcern Furness als een 
'overvaller' bestempeld. Op het ogenblik is hij als 
aandeelhouder van Nedlloyd de steunpilaar van het bestuur 
van Nederlands grootste scheepvaart- en transportconcern 
in de strijd tegen de Noorse zakenman Torstein Hagen, die 
een omwenteling van het Nedlloyd-beleid wil. Cordia, 
opgegroeid en kapitaalkrachtig geworden in de Rotterdamse 
haven- en scheepvaartwereld, straalt gezag uit. Hij is 
niet zomaar een aandeelhouder van Nedlloyd (hoe groot zijn
pakket is wil hij niet zeggen, alleen dat het een "aardig 
belang" is). Hij is ook iemand die verstand heeft van 
vooral scheepvaartzaken. Cordia heeft commissariaten bij 
de rederij Van Nievelt Goudriaan, bij Network Holding (een
groep Rotterdamse havenbedrijven op het gebied van 
containerdienstverlening), bij de scheepswerf Verolme 
Heusden, bij het sleepvaart- en bergingsbedrijf Wijsmuller
(waar hij op het ogenblik als gedelegeerd commissaris het 
zware-ladingvervoer — zijn specialiteit — weer probeert 
gezond te krijgen), bij het offshorebedrijf Heerema en bij
industriebedrijven. Vaak heeft hij in deze bedrijven ook 
aandelenpakketten. Al zijn financiële belangen zijn 
ondergebracht in een buitenlandse holding van hemzelf en 
zijn vrouw (dochter van de ondernemer Van der Laan, 
destijds pionier in het zware transport over zee).
In welk land Cordia zijn familie-holding als een spin in 
het web van een aantal subholdings heeft ondergebracht wil
hij niet zeggen. Evenmin hoe groot zijn belangen zijn. 
Maar met klompen aan kan men aanvoelen dat het om 
belastingparadijzen gaat en om enorme vermogens. Via deze 
holdings heeft Cordia naar zijn zeggen talloze belangen in
de olie- en gaswinning, in de industrie en in andere 
bedrijven in Europa en de Verenigde Staten. Zo bezit hij 
onder meer een "belangrijk pakket aandelen" in de 
Nederlandse Kabelfabrieken. Hij woont overigens op twee 
plaatsen: in België en in de VS.
Wim Cordia, 47 jaar, is opgegroeid in de scheepvaart. 
Gezien zijn staat van dienst heeft zijn mening in het 
'gevecht' tussen Nedlloyd en de Noor Hagen grote invloed 
op aandeelhouders die minder thuis zijn in de scheepvaart-
en transportwereld. Het beleid dat Hagen voorstaat wijst 
hij resoluut af.
Cordia: "Hagen wil 'opportunity shipping' bedrijven. Hij 
wil dat Nedlloyd gaat handelen in schepen en die alleen 
maar exploiteert wanneer het goed gaat. Ik denk dat er op 
die manier best een hele goede boterham is te verdienen. 
Maar het past niet in de Nedlloyd-filosofie en structuur. 
Nedlloyd heeft heel andere doelstellingen zoals het 
wereldwijd bieden van containerdiensten. Dat kun je niet 
het ene jaar doen wanneer het goed gaat en het andere jaar
je schepen weer afstoten. Voor 'opportunity shipping' is 
een heel andere bedrijfscultuur en ander slag management 
nodig. Stel dat Hagen het voor het zeggen zou krijgen bij 
Nedlloyd. Dan zal het hem nog niet lukken want een cultuur
en een structuur van een onderneming verander je niet zo 
maar."
Maar u doet zelf ook aan 'opportunity shipping'? Bij uw 
eigen rederijen en bij Van Nievelt Goudriaan handelt u 
toch ook in schepen?

Cordia: "Ja, maar dat is heel anders. Dat is in de 
bulkvaart. Bulkschepen lenen zich daarvoor. Nedlloyd is 
vooral gericht op de lijnvaart, het bieden van geregelde 
diensten. De bulkvaart is ongeregeld. Daar investeer je 
niet in een schip om het 15 jaar te exploiteren tot het 
naar de sloop gaat. Nee, in de bulkvaart koop je of stoot 
je af wanneer je denkt dat het de beste periode daarvoor 
is."
Hagen wil dat Nedlloyd de animator wordt van een 
fusieproces van Europese rederijen. Het Nedlloyd-bestuur 
wil dat vooralsnog niet en kiest voor 
samenwerkingsverbanden met behoud van de eigen identiteit 
en zelfstandigheid van de aangesloten rederijen. Het 
laatste voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen 
Nedlloyd, de Britse TFL (P&O) en de Amerikaanse Sea-Land 
in de containervaart tussen Europa en de Verenigde Staten.
"Wat Nedlloyd nu op de Noordatlantische route doet is een 
gezonde zaak. Het was duidelijk dat de grote Econ-schepen 
van de failliete USL zouden worden gekocht door Sea-Land. 
Gezien de belangen van de Amerikaanse overheid in die 
schepen (subsidie — red. HW) moesten ze Amerikaans 
blijven. Ze komen nu heel goedkoop in de vaart en daar is 
Nedlloyd handig op ingesprongen. Met z'n drieën zullen ze 
een heel sterke combinatie in die trade vormen. Ze zullen 
bij hun concurrenten wel lading weghalen. Ik vind het 
prachtig. Het is goed voor de rederij en voor de 
verschepers."

Op de tweede en beslissende aandeelhoudersvergadering van 
Nedlloyd morgen komt de statutenwijziging aan de orde die 
de plaatsing van 175 miljoen gulden aan extra (cumulatief 
preferente) aandelen moet mogelijk maken. U hebt zich op 
de vergadering van 25 januari ook hiertegen gekeerd met 
het argument dat de belangen van de bestaande 
aandeelhouders zouden kunnen worden uitgehold. Blijft u 
tegen?
"Mijn standpunt zal ik op die vergadering kenbaar maken. 
Ik wil wel zeggen dat er sinds de vorige keer veel is 
gebeurd. Het bestuur is aan een groot aantal bezwaren 
tegemoet gekomen."
In Amerika opereren zogenoemde 'raiders'. Die proberen 
ondernemingen over te nemen om ze in stukken met winst te 
verkopen. Beschouwt u Hagen als zo iemand?
Cordia maakt zich er diplomatiek vanaf. "Hagen zegt zelf 
van niet. Hij zegt dat hij wel degelijk een lange-
termijnbeleid met Nedlloyd voorstaat."
Hagen heeft zijn sporen in de zeescheepvaart verdiend en 
heeft als zakenman faam gemaakt. Hoe vindt u het dat hij 
nu via de 'marge' van de vergadering van aandeelhouders — 
hij heeft zelf een belang van bijna 5 percent — zijn zin 
bij Nedlloyd probeert doorgedrukt te krijgen?
"Als hij werkelijk een omwenteling wil, dan is er voor hem
geen andere weg dan een bod op Nedlloyd uit te brengen. 
Dat dit in Nederland heel moeilijk is, is een andere zaak.
Hij probeert nu via de zachte methode, via een heel klein 
belang, grote invloed uit te oefenen."
Volgens Cordia is dat een doodlopende weg. Hij acht 
overigens Hagen, die een aantal andere Scandinavische 
kapitaalkrachtige reders en industriëlen achter zich heeft
staan, financieel wel in staat om te trachten de 
meerderheid van de aandelen Nedlloyd te bemachtigen. 
Cordia vermoedt echter dat Hagen zijn oorspronkelijke 
visie over Nedlloyd inmiddels aardig heeft bijgesteld.
U heeft vijf jaar geleden bij Furness, op dezelfde manier 
als Hagen nu bij Nedlloyd, geopereerd. U probeerde ook via
de aandeelhoudersvergadering bij Furness tot een ander 
beleid te komen.
"Ja, dat is juist. Maar het grote verschil is dat ik bij 
Furness een aanpassing van het beleid voorstond. Hagen wil
bij Nedlloyd een volstrekte omwenteling. Bij Furness wilde
ik vooral een bijsturing op bestuurlijk gebied ten aanzien
van de ontwikkelingen in de stukgoedsector te Rotterdam en
Antwerpen. Bijna het gehele vermogen van Furness werd 
daarin gestoken. Dat moest niet. Natuurlijk was ik het wel
eens met de modernisering van Seaport Terminals, zoals in 
de Rotterdamse Brittannia-haven. Maar Furness had die kar 
niet alleen moeten trekken. Het had dat samen met anderen 
in een joint-venture moeten doen. Hetzelfde geldt voor de 
investeringen in Antwerpen."
Dan was er volgens Cordia ook nog geld overgebleven om in 
andere activiteiten te investeren en om acquisities te 
doen. Zonder overigens zijn gram te willen halen 
constateert hij dat Purness — vooral door de 'slechte' 
stukgoedsituatie — er nu bepaald niet goed voor staat.
Furness-topman Westdijk heeft onlangs nog fijntjes 
opgemerkt dat de overval van u en uw inmiddels overleden 
partner Luijendijk (directeur destijds van Network) mooi 
is mislukt.
"Dat is een onterechte uitspraak. Het is nooit onze 
bedoeling geweest de meerderheid in Furness te krijgen. 
Dat hebben we toen ook in de gesprekken met Furness 
gezegd. Ze hebben ons daarna afgeschilderd als overvallers
om hun beschermingsconstructies goedgekeurd te krijgen. 
Als we de meerderheid hadden gewild, was dat ons nog wel 
gelukt. We hebben ons pakket in Furness, ongeveer een 
derde, weer afgestoten. Het heeft geen zin om met aandelen
te zitten in een bedrijf waar ik op dat moment totaal geen
vertrouwen meer in had. Furness wilde op geen enkele wijze
naar zijn grootaandeelhouder luisteren. Dan hoeft het voor
mij ook niet meer."

Drs. Wim Cordia denkt 'wereldwijd'. Hij heeft belangen in tal 
van ondernemingen in de Verenigde Staten en Europa. (Foto Fons 
Evers)
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