
Gelder, Hendricus van. - Deelgenoot in de firma N. F.
van Gelder & Co., im- en exporthandel van porcelein,
glas- en aardewerk. - Den 9en Juni 1869 te Amsterdam
geboren als zoon van Sophia Catharina Brouwer en Nico-

laas Franciskus
van Gelder. —
Hij is geh. met
Johanna Maria
Paulina Kroese
- v. G. bezocht
een kostschool
te Vreeland en

j^_ was daarna
'i,,»-:?"'' - -V, •«3>v""'" EP • eenigen tijd in

den galanterie-
,,;;.< warenhandel

werkzaam. In
1899 trad hij in
dienst bij zijn
vader, eigenaar
van de firma
N.F. van Gel-
der & Co. - Dit
bedrijf is voort-
gesproten uit
een goederen-
handel, opge-
richt in het be-
gin van de 18e
eeuw en geves-
tigd aan de

Prins Hendrikkade te Amsterdam. Hoofdzakelijk huis-
houdelijke artikelen werden daar verhandeld, doch in den
loop der jaren specialiseerde de oprichter zich op porcelein,
glas- en aardewerk. Hij ging na eenigen tijd een compagnon-
schap aan met van Gelder en trad later uit, waarna de
zaak werd voortgezet door leden van het geslacht van
Gelder. De tegenwoordige eigenaars, die het bedrijf hoe
langer hoe meer specialiseerden, hebben van de cultureele-
en kunstgeschiedenis va.n genoemde artikelen een gron-
dige studie gemaakt, zoodat ze voor de vaklieden op dit
gebied adviseerend kunnen optreden. De in hun uitge-
breide monsterkamers georganiseerde tentoonstellingen,
welke van een degelijke vakkennis getuigen, hebben tot
doel het kunstgevoel van de bezoekers op te wekken en
leerlingen van vakscholen, die op aanvraag de exposities
kunnen bezoeken, warenkennis te verschaffen. Als agente
van de bekende Engelsche fabriek Wedgwood en door
inkoop van porcelein en aardewerk van de beste Euro-
peesche fabrieken, is de firma van Gelder & Co. in staat,
het beste op haar gebied te leveren. - v. G. bezocht voor
het aanknoopen van relaties, voor studie en v. genoegen.
Tsjechoslowakije, Duitschland, Frankrijk en Engeland. -
Hij is een enthousiast beoefenaar van verschillende takken
van sport, o.a. zeilen, roeien en zwemmen. — Brediusweg
18, Bussum.


