
Evers, Leonard. - Dir. v. d. N.V. „Rott. Nieuwsblad". -
Geb. 12 Sopt. 1898 te Rotterdam. - Vader: Prof. Henri
Evers, geb. te Ellecom (Gold.) 23 Nov. 1885, overl. te
Wassenaar, l Nov. 1929, hoogl. a. d. T.H. to Delft, bouwm.

v. h. Raadh.
a. d. Coolsingel
te Rotterdam.
Moeder: Dina
Maria Hooy-
kaas, geb. te
Nieuw Hel voet
25 April 1864. -
Gen. te Wasse-
naar, 19 Juli
1927, m. Loui-
se Andree Sijt-
hoff, geb. te
Rotterdam, 23
Mi-t. 1900. -
Zoon: Cornelis
Henri, geb. te
Rotterdam, 3
Mei 1928. - Na
deH.B.S. 5-j.c.
was E. gedu-
rende de laatste
jaren der mobi-
lisatie in milit.
dienst. Na de

demobilisatie
studeerde E.

aan de Ned. Handelshoogeschool, waar hij in Mrt. 1922
het cand. ex. aflegde en het dipl. handelseconomie ver-
wierf. - Thans is hij res. Ie luit. b. h. Vrij w. Landstorm
Korps (V.L.S.K.) 'Luchtwachtdienst. - Na het verlaten
der Handolshoogeschool was hij in den handel te New-
Ybrk werkzaam tot 1925, in welk jaar hij op l April in
dienst trad bij het Rott. Nieuwsblad. Hij werd te werk ge-
steld bij de Directie, een jaar later benoemd tot Onder-
directeur en in Nov. 1929 vond zijn aanstelling als 'Dir.
plaats. Dit blad is op 3 April 1878 opgericht door A. W.
Sijthoff. Eenige jaren na de oprichting kwam het bedrijf
in handen van C. Sijthoff, die het blad tot zeer grooten
bloei wist te brengen. Onder de huidige Directie, de hoeren
E. W. Geerling, L. Evers en Mr. Kars, is deze onderneming
op haar gebied een der modernste bedrijven in ons land
geworden. - Sinds de opr. van het A.N.P. is E. daarvan
lid en secr. v. d. Raad v. Beheer. Voorts bekleedt hij
eenige commissariaten. - Voor zaken bezocht E. België,
Frankrijk, Engeland en Duitschland. - Hij is vice-voorz.
v. d. afd. Rotterdam v. d. V.V.V., bestuurslid van de
Groote Sociëteit Amicitia te Rotterdam en bestuurslid v.
de afd. Rotterdam v. h. „Ned. Kunstverbond'.1. Tijdens
zijn studiejaren was hij secr. v. d. Senaat v. h. Rott.
Studenten Corps. - Groote belangstelling heeft E. voor
kunst, literatuur en voor „Delftsch Blauw", waarvan hij
een verzameling heeft. - Westersingel 95, Rotterdam.


