
Genderen Stort, Elise Auguust van. - Ingenieur. - Geb.
te Arnhem, 7 Apr. 1883. - Zoon van: Klaas van Genderen
Stort en Anna Alida Bakker. - v. G. S. huwde op 12 Mei
1931 ten tweede male met Nivina Anialia Snijder van
Wissenkerke. — Kinderen uit eerste huwelijk: Johannes
Klaas, geb. 11 Dec. 1909, geh. m. M. H. L. L. Meertens;
Margaretha Alida Anna, geb. 4 Juli 1911, geh. m. H. J. L.
Mangelaar Meertens; Maud Virginie, geb. 22 Febr. 1915.
- v. G. S. bezocht te Arnhem en Amsterdam de lagere
school en de Ie H.B.S. met 5-j. cursus te Amsterdam,
vervolgens de Middelbare Technische School van de Ver.
„Kweekschool voor Machinisten" aldaar, waar hij in 1904
het diploma haalde. Hij werkte achtereenvolgens bij de
Mij. tot Expl. van Laval stoomturbines te Amsterdam,
bij de Machinefabriek Carel J. Westerman te Zaandam en
als constructeur bij de fa. de Vries Robbé & Co. te Gorin-
chem. Op l Jan. 1908 trad hij in dienst bij de Brücken-



bau Flender Act.
Ges. te Benrath
bij Düsseldorf.
In Maart 1912
werd hij be-
noemd tot ass.
voor toegepaste
mechanica bij
Prof. Ir. J. Klop-
per a. d. Techn.
Hoogeschool te
Delft. Van 1916-
1920 was hij dir.
van de Ned. fa-
briek der Julius
Pintsch A. G. te
Utrecht. Van
1920-1927 was
hij hoofd-ing.,
later dir. van J.
C. Goudriaan's
Industrie- en
Export-Mij., te
Delft. Sinds 1927
is hij werkzaam
als raadgevend

ingenieur voor staalbouw en tevens als dir. van het Voor-
lichtingsbureau voor Staalgebruik en het Int. Documen-
tatie-bureau voor Staal. Sedert l Sept. 1938 is hij belast
met het onderwijs in den bruggenbouw en de leer der voor-
naamste staalconstructies aan de T.H. te Delft. — v. G. St.
meldde zich in de oorlogsjaren vrijwillig voor mil. dienst
en is thans nog res.-kap. bij het Landstormkorps Vaar-
tuigendienst. Hij werd o.a. begiftigd met het witte mobi-
lisatiekruis. - v. G. St. schreef talrijke studies op staal-
bouwkundig gebied in Ned. en buitenlandsche techn. tijd-
schriften. Verder verschenen van zijn hand de boeken:
De constructiewerkplaats; Staal als bouwmateriaal; Staal-
skeletbouw; Tabellen voor het gebruik van staal. Onder
pseudoniem heeft v. G. S. enkele literaire opstellen
gepubliceerd, die meerendeels do techniek van de humo-
ristische zijde belichten. — v. G. S. is lid van de comm.
voor de herziening van de voorschriften, voor stalen brug-
gen, van de normalisatie comm. v. bouwvoorschriften,
voor ijzer en staal en voor laschwerk. Verder heeft hij
zitting in de „Int. Board for Steel development". Tot
ontspanning dient hem muziek en literatuur, piano- en
orgelspel, tooneel. — Van Lennepweg 27, 's-Gravenhage.


