
Grol, Johannes Baptista. — Cargadoor, lid der Vennoot-
schappen onder de fa.'s D. Burger & Zn"., liotterdam, en
Vereenigd Cargadoorskantoor, Amsterdam. - Geb. te
Rotterdam, 13 Fobr. 1877. als zoon van J. B. Grol en S. van

«tolk. - Geh.
mot E. Hal-
bertsma. — C.
was werkzaam
op verschillen-
de binnen- en
buitenl. scheep-
vaartkantoren
en werd kor-
ten tijd na zijn
terugkeer in
ons land in bo-
vengenoemde

functie aange-
steld. - Hij is
voorts commis-
saris der Centr.
Werkgevers Ri-
sico-Bank en
voorz. der On-
derl. Risico-

Vereen, van
Beurtlijnen,

aangesloten bij
Centraal Be-

heer. - - Reeds
in de zeven-

tiende eeuw waren leden van de familie Burger in het zee-
vaartbedrijf werkzaam en gedurende de achttiende eeuw



was de naam Burger aan verschillende scheepvaart-com-
binaties verbonden. De tegenwoordige firma-naam is ont-
staan tijdens het leven van Dionijs Burger (1751-1N34),
die met zijn zoon Dionijs (1788-1800) onder de firma
D. Burger & Zoon als cargadoor te Rotterdam was geves-
tigd. Hun opvolgers waren o.a. D. van der Pot, W. S.
Burger, G. van der Pot, J. B. Grol Sr., C. E. Dutilh, J. G.
van 't Hoogorhuijs, en de tegenwoordige vennooten J. B.
Grol, E. J. Aalders, W. J. G. Aalders en W. F. Dutilh (zie
aldaar). Met de groote ontwikkeling der lijnvaaH in de
19de eeuw kwam ook de groei der firma, die zich nu eens
als reeder, dan weer als agent toelegde op het lijnbcdrijf'.
Zoo ontstonden achtereenvolgens de geregelde soheep-
vaartverbindingen tusschen Rotterdam en Schotland
(Grangemouth, Leith, Dundee), Engeland (New Castle-
upon-Tyne), West-Noorwegen (Stavanger, Bergen, Dront-
heim, enz.), Oost-Noorwegen (Oslo en verdere havens),
Frankrijk (Duinkerken), Zweden (Malinö, Helsingborg,
Stockholm, enz.), Finland (Helsingfors, Kotka, Wiborg,
Abo en Westkust), Canada (Montreal in. verbinding met
Canadeesche Moren). Verder vertegenwoordigt de firma
een aantal reederijen, wier schepen niet geregeld Rotter-
dam aanloopen. Naast het cargadoorsbedrijf heeft zich
ook het expeditie-, stuwadoors- en passagebedrij f ont-
wikkeld. Kort na de opening van het Noordzeekanaal
stichtte de firma een kantoor te Amsterdam, hetwelk zij
in 1919 inbracht in het Vereenigd Cargadoorskantoor,
waarvan de firma D. Burger & Zoon deelgonoote is. - C. is
onderscheiden met de benoemingen tot ridder in de orde
van de Poolster van Zweden en commandeur in de orde
van de Witte Roos van Finland. - Westersingel !)2,
Rotterdam-C.


