
Kruidenier, Hzn., Hendrik Jan. — Vruchtenkweeker, dir.
der N. V. Cultuur Mij. Remmerden te Rhenen. - Geb. te
Charlois, thans gem. Rotterdam, op K) Dec. 1867 als zoon
van Hendrik Kruidenier Hzn., fruithandelaar, wiens voor-
ouders allen eveneens in deze branche werkzaam waren.
- K. trad op 19 Mei 1892 te Charlois in het huw. met
Jannetje Barendregt, geb. 11 Aug. 1866 te Charlois,
overl. 2 April 1929. - Op 8 Nov. 1934 hertrouwde hij
met Jannetje Vaandrager, geb. te Charlois. — Kinde-
ren: Hendrik, geb. 22 Mrt. 1893, geh. met Adriana Elisa-
beth Vaandrager; Jacob, geb. 22 Juli 1894. gehuwd met



Jannetje de Ko-
ning ; Jan Cor-
nelis, geb. 26
Jan. 1896, geh.
m. Trijntje Jun-
genius; Wouter,
geb. 4 Jan.
1898, overl. l
Juli 1918; Jan-
netje, Klein jan,
geb. 10 Maart
1899, geh. met
Dirk Vos en
Cornelia Alicla,
geboren 20 Mei
1906. - Tot den
dood van zij n
vader in 1902
was hij in den

fruithandel
werkzaam en
beoefende hij
samen met zijn
broer te Charlois
den export van.
fruit en groen-
ten. Van 1902 tot '29 beheerde hij oen vruchtenkweekcrij,
a. d. Korperweg 70 te Oud-Charlois R'dam en Rhoon. Als
ge volg v. d. onteigening der terreinen te Charloisdoor de ge-
meente Rotterdam moest K. zijn bedrijf aldaar stop zotten.
In 1930 kocht K. daarop de thans nog in gebruik zijnde
landerijen te Rh enen, waarheen hij het jaar daarop de
kweekerij verplaatste. Het Rhenenschc bedrijf werd spoe-
dig uitgebreid en de onderneming omgezet in een N.V.
onder den naam Cultuur-Maatschappij Remmerden. Zijn
zoons Hendrik, Jacob en Jan Cornelis werden in 1931 be-
noemd tot directeuren van het nieuwe bedrijf te Rhenen
in de prov. Utrecht, nadat zij reeds geruimen tijd in de
kweekerijen te Charlois werkzaam waren geweest. De
landerijen te Rhenen zijn speciaal ingericht voor de teelt
van appelen, peren, pruimen en kersen; zij beslaan een
oppervlakte van 126 hectare. - K. hoeft zakenreizen naar
Engeland en Duitschlarid gemaakt. Voorts ondernam K.
Jr. samen met zijn broer in 1923, 1929 en 1934 studierei-
zen naar Zuid-Afrika en Amerika. — K. is oud-heemraad
v. d. polder Charlois, oud-president-kerkvoogd v. d. Ned.
Herv. Kerk aldaar, oud-gemeenteraadslid v. Rotterdam,
oprichter en eerevoorz. v. d. Veiling Charlois en omstre-
ken, oud-lid v. h. hoofdbest. Ned. Rundveestamboek,
oud-secr. Holl. Mij. v. Landbouw, af d. Rotterdam, Schie-
dam en omstreken en oud-penningm. v. d. Bond v. Rund-
veefokvereenigingen in de provincie Zuid-Holland, nu
eerelid. In zijn kwaliteit van pres.-kerkvoogd is destijds
onder zijn leiding de begraafplaats van Sluisjesdijk te
Charlois verplaatst en geheel ontgraven om naar den
nieuwen begraafplaats aan den Charloischcn Lagendijk
te worden overgebracht. — Voorts trof hij alle voorberei-
dende werkzaamheden voor den bouw van de nieuwe
kerk aan don Dordtschen Straatweg te Charlois, benevens
voor de hulpkerk aldaar. — K. is een liefhebber van de
jacht, waarvoor in de omgeving van zijn woonplaats ruim-
schoots gelegenheid bestaat. — Plantage Willem III,
Rhenen.


