
Landa, Willem Adriaan. - Directeur van de N.V. Drops
Oudste Rottèrdamsche Glazenwasscherij, Zonschermen-
en Rolluikeiifabvick. - Geb. op l Jan. 1882 te Rotterdam
als zoon van Lambertus Landa en Dingena ten Haaf. -



Gehuwd met
Josine Spotter.
- Hij heeft ze-
ven kinderen,
t. w. Wille m Jan
Pieter, geb. 8
Mrt. 1901, thans
adj. dir. van de
N.V. Hicken-
dorf, 's-Graven-
hage; Dingena,
geborcn27 Octo-
berl910;Johan
Herman Sebas-
tian, geboren
27 Febr. 1912;
Henriëtte, geb.
8 Mrt. 1918;
•Taeques, geb.
2.1 Nov. 1921;
Cornelis Maar-
ten, geb. 16 Mrt.
1928 en Jose-
phina Sophia,
geboren 16 Mei
1929. - L. be-

zocht de Mulo te 's-Gravenhage en begon zijn loopbaan in
1898 in een smederij te 's-Gravenhage, speciaal voor
constructie- en smeedwerk. In 1905 trad hij in dienst bij de
fa. J. Senft te 's-Gravenhage als bedrijfschef in smederij en
techii. afd. Drie jaar later is hij benoemd tot directeur
(afd. Rotterdam) dezer onderneming en in 1914 tot direc-
teur der N.V. Drop. - Dit is een onderneming, die in 1884
is opgericht door Johan Drop en aanvankelijk uitsluitend
was bedoeld als glazenwasscherij. — In 1911 werd de zaak
omgezet in een N.V.; drie jaar later werd er een fabriek
van zonneschermen en rolluiken aan toegevoegd, waarvan
L. sedert 1934 eenig directeur is. De firma levert rolluiken
en zonneschermen door geheel Nederland en belast zich
verder met het schoonhouden van gebouwen, zoowel van
particulieren als van rijk en gemeente. Hij bereisde tal van
landen in Europa voor techn. doeleinden. - L. is tevens
ged. comm. van de N.V. Spiegel te Amsterdam, van de
N.V. Senft te 's-Gravenhage, en van de N.V. Hichendorf
te 's -Gravenhage en te Delft. Verder is hij eigenaar der
fa. v. d. Broek en Senft te Rotterdam, voorz. van de Coöp.
Vereen. „Ons Bezit", Rotterdam, en van den Rotterd.
Schermbond, en hoofdbestuurslid van den Kon. Ned.
Amateurs-Schermbond; hij is oprichter en oud-voorz. der
Schermvereen. „T.H.O.R." te Rotterdam en hoofd-
scheidsrechter v. d. Kon. Ned. Amateurs Schermbond en
bezit veel prijzen en medailles, die hij met schermen heeft
gewonnen. - Burg. Lefèvre de Montaignielaan 59, Hillc-
gersberg.


