
Boreel, Jhr. Willem. - Directeur Reisbureaux Lissone
N.V. Amsterdam, Lindeman N.V. 's-Gravenhage en
Voyages Lissone-Lindeman Parijs-Johannesburg. - Geb.
30'April 1898 te Breda. - Vader: Jhr. V. B. A. Boreel,
Opperhofmaarschalk van H.M. de Koningin; Moeder:
A. Jellinghaus. - Geh. 12 Mei 1926 te Kloetinge met Elisa-
beth J. M.- P. Kakebeeke. - Zoon: Victor Eduard, geb. 11
Maart 1928. - Jhr. B. bezocht te 's-Gravenhage de H.B.S.
5-j.c., na afloop waarvan hij zijn militairen dienstplicht
vervulde. Hij studeerde aan de Handelshoogeschool te
Rotterdam en kwam na voltooiing zijner studie bij den
Kon. Holl. Lloyd te Amsterdam, waar hij werkzaam was
in de afd. passage en vracht. Vervolgens werkte hij bij
Wilton's Scheepswerf in Schiedam en daarna op het
Londensche kantoor van Wm. H. Muller & Co., van waar
uit hij werd overgeplaatst en benoemd tot adj. bedrijfslei-
der van de Stoomv. Mij. „Zeeland". Na aldus eenruimeen
grondige ervaring te hebben opgedaan op het gebied van
toerisme en vreemdelingenverkeer, werd hij in Juli 1931
benoemd tot Directeur van de vereenigde reisbureaux der
Naamlooze Vennootschappen Lissone en Lindeman, welke
in dit opzicht wel tot de meest vooraanstaande onderne-
mingen hier te lande behooren. Het reisbureau Lissone
ontstond in 1876 doordat J. P. Lissone, die een bodedienst
Amsterdam-Londen onderhield, werd aangezocht eens
een gezelschap te leiden, hetgeen aanleiding werd tot het
stelselmatig organiseeren van buitenlandsche reizen
waarvoor de belangstelling sterk toenemende was. - L.
breidde zijn arbeidsveld gestadig uit, vestigde in 1910 een
bijkantoor te 's-Gravenhage, dat evenwel in de oorlogs-
jaren wederom werd opgeheven, en deed de familiefirma
in 1912 omzetten in een N. V. Na jaren van nauwe samen-
werking kwam ten slotte een fusie tot stand met het Haag-
sche reisbureau Lindeman, dat zijn ontstaan dankt aan
den gepensionneerden officier K.N.I.L. de heer Lindeman,
die zich bezighield met het aanbrengen van passagiers
aan de Mij.'en op Ned.Indië en hieraan allengs uitbreiding
gaf door den verkoop van spoor biljetten. Zoowel Lissone
als Lindeman hebben in den loop der jaren filialen gesticht
in de voornaamste provinciestoden van ons land, alsmede
te Bazel, Parijs, Johannesburg, New-York en in Neder-
landsch-lndië. Jhr. B. is dan ook bovendien Voorzitter der
Vereen, van Reisbureaux en Hoofdbestuurslid van de
A.N.V.V. Verder is hij voorzitter van de Nederlandsche
S.K.A.L. club en neemt hij zitting in het College van
Commissarissen van het Vliegveld Ypenburg bij 's-Gra-
venhage. -Het ligt voor de hand, dat vele reizen door hem
werden ondernomen, in het bijzonder door Europa. - Jhr.
B. maakt daarvoor gebruik van alle ten dienste staande
vervoermiddelen, w.o. de modernste een belazigrijke
plaats innemen. Hij heeft evenwel zijn hart verpand aan
één der oudste: de zeilboot, en is daarmede dan ook, wan-
neer zijn werkzaamheden hem daartoe in de gelegenheid
laten, op het water te vinden. - Schiefbaanstraat 20,
's-Gravenhage.


