
Immink-de Lange, Susanna Catharina. - Firmante J. C.
de Lange's Kon. tuinbouwinrichting. Geb. 10 Augustus
1879 te Rotterdam, dochter van Jan Coenraad de Lange
aanvankelijk boomkweeker, later ook bloemist en Hen-

drika Marga-
retha Spijkman
Geh. m. Wil-
helm Louis Im-
mink, geb. 26
Januari 1879 te
Pretoria. Kin-
deren : Nellie,
geb. 21 Febru-
ari 1907 te Gou-
da, gehuwd met
P. " L. Boer;
Frcderik geb.
27 Januari 1909
te Gouda, geh.
met Aletta Ma-
ria van Oor-
schot. Beide
kinderen en de
schoonzoon zijn
werkzaam in de
zaak van hun
ouders. Na de
lagere school
bezocht Mevr.
I. de Meisjes-
H.B.S. 5-j.c. te

Rotterdam en daarna kwam zij bij haar vader in de Kaak,
ter opleiding in het vak van bloemist. — Mevrouw I. kan
gerekend worden, tot de eerste krachtdadig werkende
vrouwen en nog steeds vervult zij met geestkracht, vak-
bekwaamheid en liefde haar veelzijdige taak van echtge-
noote, moeder en zakenvrouw. Zij is tusschen de bloemen
geboren en opgevoed en heeft er haar heele leven aan ge-
wijd. De stichter van de zaak is Jan de Lange, die in 1805
in den toenmaligen polder Cool aan de Kerklaan een tuin
kocht, waar hij zijn bedrijf begon. De zaak is dus nu meer
dan IJ eeuw oud. Na zijn overlijden in ] 916 werd Mevr. I.
met haar echtgenoot in de directie opgenomen en sinds
1924 zijn zij eigenaar van de afd. bloemwerken en versie-
ringen van v/h J. C. de Lange's Koninklijke Tuinbouw-



inrichting. In 1934 verplaatsten zij deze zaak van de Aert
van Nesstraat naar den Coolsingel, waar de oude firma
geheel verjoiigd en gemoderniseerd verrees. Mevrouw I. en
haar echtgenoot, hebben een belangrijk deel gehad in den
groei der firma. Zijn artistieke talenten spelen een rol van
beteekenis in dit bedrijf. Mevrouw Immink werkt mede
aan verschillende kranten en tijdschriften zooals het
„Rott. Nieuwsbl.", „Moderne Bloem sier kunst" enz. Van
haar hand verschenen twee boeken nl. „Hoe verzorg ik
mijn Kamerplanten ?" en „Bloemen-schikken en binden".
— Dit laatste werd geschreven naar aanleiding van een
prijsvraag, uitgeschreven door de Kon. Ned. Mij voor tuin-
bouw on plantkunde, Mevr. I. verwierf toen de uitgeloofde
prijs en de gouden medaille. Met Mevrouw Muntendam
Isebréc Moens en Mej. Dr. G. G. M. de Vos heeft Mevrouw
Immink de Soroptimist Club te Rotterdam opgericht,
waarvan zij eerst Secretaresse, later Presidente is geweest.
Door haar werk komt zij geregeld in aanraking met de
vooraanst. mannen en vrouwen op kunstnij verheidsgebied,
waardoor haar geest jong is gebleven en waardoor zij ook
in de oude fa. een jongen frisschen geest weet te houden.
- Een van de meest eervolle opdrachten die de firma (in dit
geval Mevrouw Immink en dochter) ooit mocht ontvangen
was wel die voor het vervaardigen van het bloemenkleed
voor wijlen H.M. de Koningin Moeder, in opdracht van de
Ned. vrouwen speciaal aan deze firma opgedragen omdat
Mevrouw I. en haar dochter tot do weinige vrouwelijke
bloemisten in dit land behooren. „Een laatste groet aan
een der hoogste vrouwen in den lande van alle Neder -
landsche vrouwen. Vervaardigd en neergelegd door twee
vrouwen." Voorwaar een mooie gedachte. - Dank zij den
toegewijden arbeid van opeenvolgende geslachten is het
bedrijf uitgegroeid tot een van de allerbeste op haar ge-
bied en tot dezen groei gedurende de laatste jaren, heeft
in belangrijke mate bijgedragen de groote liefde die Me-
vrouw I. de L. voor het bloemenvak heeft - Op vele
binnen- en buitenlandsche tentoonstellingen vielen de
firma de hoogste onderscheidingen ten deel, zoodat ook in
het buitenland de firma Immink de Lange een grooten
naam heeft verworven. —


