
Anschütz, Johan Willem George. - Makelaar en taxa-
teur. - Geb. op 19 Aug. 1887 op Salatiga (Ned.-Indië) als
zoon van Theodoor Anschütz, landmeter bij den topogra-
fischen dienst in Indië, en Johanna Rutgerdina Droste. -
A. trad op 27 April 1920 in het huw. met Wilhelmina
Christina Godschalk, die hem twee zonen schonk, nl.
Theo, geb. 3 Dec. 1923 (overl. in 1938) en Johan Willem
George, geb. l Oct. 1932. - A. ging op 5-j. leeftijd naar
Nederland, waar hij lagere school en H.B.S. bezocht.
Daarna wijdde hij zich aan een speciale talenstudie; hij
behaalde de diploma's Fransch, Duitsch en Engelsch.
Ruim twee jaar bracht A. door op handelskantoren te
Londen; vervolgens kwam hij bij de fa. Boest Gips en van
der Leyl te Rotterdam. Hij ging vandaar over naar het
Ingenieursbureau Noillent en Sluyterman en trad tenslotte
in dienst van het Jurgens-concern. De beide eerste oor-
logsjaren bracht A. door op de bureaux van Jurgens in
Duitschland; later kwam hij op het hoofdkantoor te Oss,
vanwaar hij werd overgeplaatst naar dat te Nijmegen. Bij
het Algemeene Vrachtkantoor, een dochteronderneming
van Jurgens, kreeg A. gedurende een aantal jaren een
bijzondere procuratie. - In 1928 werd hij beëedigd als
makelaar in onroerende goederen, hypotheken en assuran-
tiën en het jaar daarop volgde hij den heer J. W. J. Droste
op, een taxateur en makelaar, met wien hij drie jaar had
samengewerkt. Het makelaarskantoor Droste, dat ge-
vestigd is in 1890, houdt zich bezig met den in- en verkoop
van huizen, met huur en verhuur, administratie, taxaties
en assurantiën. A. wordt dikwijls als taxateur en expert
door de rechtbank geraadpleegd. Sedert 1936 is hij ook
makelaar in roerende goederen. Zijn bureau heeft vooral
in Haarlem en omgeving groote bekendheid en een uit-
gebreide clientèle. Afgezien van zijn werkzaamheden als
makelaar en taxateur, is A. bestuurslid van de Haarlem-
sche Makelaarsvereen. en oud-bestuurslid. van de Neerlan-
dia (de Vereen, van vaste goederen in Nederland). - A.
was één van de oprichters van de voetbalclub N.A.C, te
Breda. Hij houdt zich gaarne bezig met het teekenen van
reclame-ontwerpen en is lid van de Doopsgezinde ge-
meente. - Ged. Oude Gracht 67, Haarlem.


