Graichen, Godfried Johannes. Cargadoor en expediteur,
lid van de firma van Es & van Ommeren. - Geb. te Nijmegen, 15 Jan. 1884. - Vader: Dirk Willem Aart Quirijn
Graichen, planter in Ned. Indië; Moeder: Helena Jeanette
Digna Drossaers. - Geh. met Cicilia Maria Ruskus. - G.
bezocht de Handelsschool te 's-Gravenhage en trad, na
het behalen van het einddiploma bij de fa. van Es & van
Ommeren in dienst na eerst l jaar bij de Crediet Verg.
en Depositokas in Den Haag gewerkt te hebben. In 1911
werd hij benoemd tot procuratiehouder en negen jaren
later werd hij in die firma opgenomen. - Sedert 1923
maakt hij als plv. Voorzitter deel uit van de Scheepvaart
vereen. „Noord". - Gedurende de jaren 1909 en 1910 werd

hem
buitenlandsch verlof
toegekend
en
bezocht hij Londen en Hamburg, om zijn
practische kennis te verrijken. — De firma
is in 1876 na
opening van het
Noordzee-kan.
voortgekomen
uit de toenmalige cargadoorshuizen P. A. v.
rj
EsenCoenPhs.
v. Ommeren te
At x^.
Rotterdam en
I^Bk
IL JOi
. i stond in den beginne onder leiding v. d. Heer
A. J. Boode, die
in 18 84 werd opgevolgd door de
HeerenW.G.E.
Siewertsz van Reesema en P. A. Schouten. Weldra mocht
van een grooten bloei gesproken worden en de uitgebreide
lijst van agentschappen toont dit wel duidelijk aan. De
fa. is o.a. agente v. d. Holl.-Am. Lijn; de Holl.- BritschIndië Lijn N.V.; de Deutsche Dampfechiffahrt Gesellschaft ,,Hansa"; de Nippon-Yusen-Kaisha en OsakaShosen-Kaisha; de Fjell Line; de Holl.-Cardiff Lijn; de
Brittish Continental Steamship Co. Ltd.; de A'dam-Hamburg Lijn en die Dampfschiffahrt Gesellschaft „Neptun"
te Bremen. — Het is niet alleen het bevrachten van
schepen, waarmede de fa. zich bezig houdt, doch ze treedt
tevens op als convooilooper, expediteur, assuradeur, assurantie-bezorger en averij-agent van een 10-tal Protecting
Clubs. - Raphaëlplcin 14, Amsterdara-Z.

