
Rossem, Lambertus Vincentius van. - Lid der fa. Gerd
van Rossem & Co. te Rotterdam; Consul-Generaal
van Turkije. - Geb. 4 Juni 1872 te Rotterdam. - Vader:
Nicolaas Jan Agatho Christiaan v. Rossem: Moeder:
Maria Huet. -
Geh. m. Marie

Antoinette
Knottenbelt. —
Kinderen: N. J.
A. C., geb. 12
Apr. 1901, lid
der fa. Gerd
v. Rossem &
Co.; C. D., geb.
10 Apr. 1909,
Procuratiehou-
der bij gen. fir-
ma en een doch-
ter M. P., geb.
10 Oct. 1912. - WTJFÏ
v. R. doorliep !

het Gymn. in
zijn geboorte-
stad, bezocht
vervolgens de
Handelsschool
te Frankfurt
a/M. en ver-
toefde daarna
ter voortzet-
ting van zijn
studie een half jaar in Amerika. - Per l Sept. 1892 trad
hij in dienst bij Gerd. van Rossem & Co., in welke firma
hii zes jaar later deelgenoot werd. Dit bedrijfis omstreeks
1751 o-esticht door Adriaan van Rossem, vader van Gerard
v. Rossem, behoort tot de oudste der in de Maasstad ge-



vestigde tabakszaken en houdt zich bezig met den import
van ruwe tabak uit versch. landen en werelddeelen, b.v.
Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Britsch-Indië, Bulgarije,
Griekenland e.a., terwijl de fa. zich in haar behoeften aan
Ned.-Ind. tabak op de tabaksinschrijvingen te Amsterdam
en Rotterdam voorziet. Behalve in Nederland verkoopt
zij in hoofdzaak naar België, Duitschland, Denemarken
en Zwitserland. Het bedrijf beweegt zich uitsluitend op
het gebied van den groothandel. Tijdens de Fransche over-
heersching was het de fa. van Rossem door de instelling
van de Regie onmogelijk tabakszaken te blijven doen;
deze konden eerst na het vertrek van de Franschen in de
eerste helft van 1814 weer worden opgenomen en zijn
sedertdien op onveranderde wijze voortgezet. - L. V.van
Rossem en zijn oudste zoon N. J. A. C. van Rossem zijn
momenteel de firmanten. - Besprokene had en heeft zit-
ting in tal van belangr. organisaties; hij was voorz. der
Comm. v. Advies voor den invoer van tabak en lid der
Tabakscomm. der N.O.T. en lid der Comm. van Advies
van het Algemeen Tabakssyndicaat 1917; voorz. van de
door het bureau „Nijverheid" in 1917 ingestelde Comm. v.
Advies voor den uitvoer van gekorven tabak; voorz. der
Comm. v. Taxatie v. h. Rijksbureau v. tabak; lid der Regee-
ringscomm. v. Advies inzake de heffing eener belasting op
tabak (tegenwoordige banderolbelasting); sinds 1917 lid
der K.v.K. te R'dam; welke hij herhaalde malen in het
buitenland vertegenwoordigde; oud-bestuursl. der Ver-
een, v. Kamers v. Koophandel in Nederland; Lid v. h.
Comité tot stichting van de nieuwe beurs v. Koophandel
te Rotterdam; Comm. v. diverse ondernemingen; oud-lid
der Comm. v. Advies v. h. Staatspractijkdiploma v. Han-
del & Administratie; lid v. h. alg. bestuur der Nederl.
Handels-Hoogeschool; oud-bestuurslid van den Armen-
raad; sinds 1898 lid en onder-voorz. v. d. Gem. Dienst v.
Maatsch. Hulpbetoon; voorz. v. h. Gem. Tehuis voor
Ouden van Dagen; alg. voorz. v. h. Rott. Crisiscomité;
voorz. v. h. bestuur der Rott. Diergaarde; oud-voorz. der
Groote Sociëteit Amicitia; oud-bestuursl. en eere-lid der
Kon. Orkest Ver. „Symphonia" en bestuursl. v. h. Ned.
Econ. Hist. Archief. - Verschillende van deze functies leg-
gen getuigenis af van zijn ambitie voor de verzorging van
armen. Zijn vele verdiensten werden off. erkend met de
benoeming tot ridder i. d. orde v. Oranje-Nassau. - Groote
belangstelling heeft hij voor de schilderkunst; hij is in
het bezit van een fraaie en uitgebreide coll. schilderijen
(hoofdz. Haagsche School en Barbizon) w.o. werken van
Jozef Israëls, Willem Maris, J. H. Weissenbruch, Gabriel
Blommers, Bakker Korff, Bosboom, Poggenbeek, Moris
Verster, Witsen, Mauve, e.a., alsmede Fantin Latour, Th.
en Ph. Rousseau, l'Hermitte, Vollon, Ribot, e.a. Voorts
heeft v. R. een groote voorliefde voor de muziek, welke
hij vroeger vaak en gaarne beoefende. Hij was o.a. 33 jaar
werkend lid v. d. Kon. Orkestver. „Symphonia". - Ben-
drachtsweg 71, Rotterdam.


