
Lansberg, Dr. Lodewijk Maurits. - Geb. 30 Oct. 1892 te
Rotterdam. - Apotheker, scheikundige, dir. van de N.V.
Lansberg & Zn. te Rotterdam. - Ouders: Martin Philip
Lansberg, geb. 25 Juli 1859, apotheker, en Grietje Wolff,
geb. 20 Juli 1863. - Geh. met Elisabeth Evelina de Vries,
geb. 19 Jan. 1896. - Dr. L. doorliep de H.B.S. en stu-
deerde vervolgens pharmacie aan de Universiteit te Leiden.
In 1916 deed hij apothekersexamen, waarna hij in een
der apotheken, van zijn vader met de leiding belast werd.
Na gedurende ccnigo jaren aan de Rij ka Serum Inrichting
te Rotterdam te hebben gewerkt, promoveerde hij op 16
Oct. 1919 tot Dr. in de pharmacie op een proefschrift
„Bijdragen tot de kennis der bacteriënflora van eenige
geneesmiddelen". - Dr. L.'s vader opende op 29 Juli 1887
een apotheek onder den naam „DoUtrechtsche Apotheek"
waarmede hij den grondslag legde voor de tegenwoordige
N.V. Lansberg & Zoon. Deze N.V. bezit thans drie apo-
theken en een laboratorium voor de bereiding van pharma-
ceutisch-chemische preparaten. Het laboratorium werd in
1928 door Dr. L. opgericht, teneinde voor de eigen apothe-
ken de beschikking te hebben, over Galenische preparaten
van prima hoedanigheid. Do grooto belangstelling in vak-
kringen noodzaakte tot geleidelijke uit breiding ."in 1935
werd een aanvang gemaakt met den bouw eener fabriek te



Hillegersberg,
die in Juli 1936
in bedrijf werd
gesteld. Sinds
l Jan. 1936 is
Dr. J. A. C. van
Pinxteren als
mede-directeur
aan de N.V.
verbonden. —
Dr. L. was voor-
zitter van het

Departement
Rotterdam van
de Ned. Mij. ter
bevordering der

pharmacie.
Reeds ongeveer
20 jaar is hij
lid van de con-
trole-commissie
voor het Zie-
kenfondswezen
te Rotterdam.
Hij is een lief-
hebber v. klas-
sieke muziek, vooral van Mozart, Beethoven en Bach;
Dr. L. speelt zelf piano. - Beukelsdijk lü, Rotterdam.


