
Calcar, Gerrit van. - Dir. der N.V. Houthandel v/h G.
van Calcar en v/h R. Penon. - Geb. 16 Dec. 1889 te Gro-
ningen. — Vader: Arend Gerrit van Calcar, houthandelaar;
Moeder: Johanna Berendina Aleida ten Bruggen Cate. -

Geh. 28 April
1913 met Ba-
ronesse Magda-
lena Emma
Elisabeth von
Sass, geb. 3 Aug
1890 te Schu-
kowka (Rush).
— Kinderen:
Helene Aleida
geb. 15 Febr.
1914; Arend
Otto, geb. 24
Dec. 1915 en
Oedeken, geb.
10 Dec. 1918. -
In zijn geboor-
testad bezocht
van C. de
H.B.S. on de
Handelsschool,
waarna hij ge-
durende drie
jaar als volon-
tair en corres-
pondent in Zwe-
den en Rusland

werkzaam was. In 1912 deed hij zijn intrede in de zaak
van zijn vader, waar hij proc. houder en medevennoot
was, om in 1919, toen het bedrijf in een N.V. werd omge-
zet, als Directeur te worden opgenomen. De in 1754 opge-
richte zaak behoort thans tot de grootere houtbedrij ven
des lands. Zij bezit een eigen schaverij en zagerij en impor-



teert op ruime schaal, in hoofdzaak zachte houtsoorten uit
Zweden, Rusland en Finland. Haar dochterondernemin-
gen zijn N.V. Overijs. Houthandel te Zwolle, N.V. Post
van Leggelo te Foxham en G. v. Calcar Holzimport
G.m.b.H. te Emden. — C. was bestuurslid v. d. Kon. ÏSTed.
Schaatsenrijdersbond, Voorz. der Noord-Ned. Aeroclub,
oprichter der V.V. „Forward", bestuurslid der K.N.V.B.
en is Voorz. v. d. Ned. Houtbond, Consul v. Finland,
secr. der Prov. Gron. Ver. v. Houthandelaren en bestuurs-
lid v. d. Centr. t. bevordering v. d. Handel m. Rusland en
afgevaardigde voor Holland voor vele buitenl. houtconfe-
renties en Congressen, o.a. voor den Volkenbond. — Voorts
is hij Eere-Voorz. van de IJsvereeniging Groningen, ridder
Ie klasse v. d. Wasa-orde v. Zweden en Off. i. d. orde v. de
Witte Roos van Finland. - Hij bezocht Noord-Europa, de
Randstaten, Italië en Zwitserland, terwijl hij vele auto-
tochten naar diverse landen ondernam. — Zijn meest ge-
liefkoosde bezigheden zijn: tennissen, filmen en vliegen. -
Huize ,, O verveen", Eelde.


