
Amerongen, Ferdinand van. - Directeur van de N.V.
W. van Amerongen G. Azn. — Geb. 23 Dec. 1876 als zoon
van Wilhelmus van Amerongen G. Azn., den oprichter van
het bekende winkelconcern, en van Elisabeth Arnolda

Büchholtz. - F.
v. A. huwde den
24sten Juli
1902 te Amster-
dam met Louise
W. A. Pieper,
die hem twee

kinderen
schonk, nl.
Wim, geb. 28
Nov. 1906, en
Lous,geb.lDec.
1919. - Na de
L.S. en de
H.B.S. te Am-
sterdam te heb-
ben doorloopen,
werd v. A. in
1893 opgeno-
men in de firma
van zijn vader.
Na diens over-
lijden zette hij
het bedrijf sa-
men met zijn
j ongeren broer
Wim voort. Zij

mochten het genoegen smaken er aanzienlijke uitbreiding
aan te geven. Voor en na werden in tal van. steden en
dorpen in Nederland filialen geopend, waarvan het aantal
thans de honderd benadert, v. A.'s liefste wensch was, dat
zijn zoon, die economie studeerde, aan de Handelshooge-
school te Rotterdam, hem als Directeur der N.V. zou op-
volgen. Het was daarom een zware slag voor hem, dat
zijn zoon Wim, reeds op 22-jarigen leeftijd overleed. - De
fa. W. van Amerongen. G. Azn. werd in 1833 opgericht. In
1911 werd het filiaalbedrijf omgezet in een N.V. Direc-
teuren der nieuwe N.V. werden F. v. A. en J. Dijkstra,
terwijl v. A.'s broer zich later uit de zaak terug trok. In
1921 werd J. Dijkstra opgevolgd door zijn zoon P. Dijk-
stra, die na v. A.'s overlijden in Nov. 1936 het winkel-
concern bleef besturen. Het telt thans 88 filialen, waar-
van 66 te Amsterdam en de overige te Haarlem, Heem-
stede, Aerdenhout, Overveen, Bloemendaal, Santpoort,
Zandvoort, Amstelveen, Hilversum en Zeist. Het bedrijf
is met de eischen des tij ds meegegaan en telt thans vele
belangrijke winkels, waarin meer dan 1000 verschillende
artikelen worden verkocht.


