
Garderen, Bruinis Dirk Willem Jan van. - Gedelegeerd
.Directeur der „Nillmij van l 859". - Geb. te Velsen, 4 Nov.
1881. - Vader: Willem Nicolaas van Garderen, Commis-
saris van Politie, laatstelijk te Gouda; Moeder: Bernarda

Hendrika Le-
feber. Geh.
met Caroline de
Nijs Bik. - Kin-
deren : Jean-
nette Welmoet,
geb. 29 Maart

: 1905, geh. niet
H. J. Verbeek
Wolthuys; Pie-
ter Albert, geb.
27 Aug. 1906,
employé der
Java.sche Bank,
geh. met C. J.
Gorter; Ber-
narda Hendri-
ka, geb. 27 Oct.
1909, geh. met
N. W. Pel. -
v. G. bezocht
de Cadetten-
school te Alk-
maar en ver-
volgens de Kon.
Mil. Ac. te Bre-
da. In 1903

verliet hij deze instelling als 2e luit. der Genie, ingedeeld
bij het Kon. Ned. Ind. Leger. Reeds in het daarop vol-
gend jaar werd hij bevorderd tot Ie Luit. en in 1906 werd
hem eervol ontslag verleend, daar hij een functie bij de
Nillmij. had aanvaard. Zes jaren later werd hij aange-
steld als pi.v. Directeur te Batavia, in 1919 tot directeur
benoemd, in 1935 tot gedelegeerd Directeur te 's-Graven-
hage. - Voorts is hij Voorzitter van den Raad van Regen-
ten van het Parapatan Weczengesticht te Batavia ge-
weest; lid van het Bestuur der Prot. Kerken in Ned.
'Indië; Comm. van de Javasche Bank; Voorzitter van den
Raad van Comm. der Civiele Pensioenfondsen, en Op-
richter-Voorz., thans eere-lid van de Hypotheek-Vereen,
te Batavia. - Van zijn hand verschenen diverse artikelen
in tijdschriften en vakbladen. - Zijn verdiensten werden
officieel erkend door de benoeming tot Ridder in de orde
van den Ned. Leeuw. - v. G. maakte in den loop der jaren
tal van groote zeereizen. - Zijn vrijen tijd wijdt hij gaarne
aan de motorbootsport, terwijl hij voorts lid is van de
Vereen. „De Hollandsche Molen". Persoonlijk bezit hij
een molen, welke hij als zomerverblijf heeft ingericht. -
Laan Copes v. Cattenburch 81, 's-Gravenhage.


