
Sala, Simon Johannes. - Kunsthandelaar. - Geb. te
Leiden, 19 April 1877 als zoon van den kunsthandelaar
en lij stenfabrikant Johannes Hendricus Sala en Catharina
Knaapen. - De familie S. stamt uit Italië, doch is reeds
sedert 1783 in ons land gevestigd. Dominicus Sala, over-
grootvader van besprokene, stichtte in dat jaar te Leiden
een beelden- en prentenhandel en deze firma, D. Sala &
Zonen, waaraan in 1823 een lijstenfabriek werd toegevoegd,
is steeds van vader op zoon overgegaan, terwijl inmiddels
de zaak zich meer en meer uitbreidde. - In 1858 verleende
Z.M. Koning Willem III de firma het recht tot het voeren
van Zijn wapen, een onderscheiding, welke in later jaren
tevens door H.M. Koningin Emma werd verleend. - In
het begin van deze eeuw traden Hendricus Dominicus
Sala en Simon Johannes S. als firmanten toe. Eerstge-
noemde is inmiddels overleden, zoodat de leiding thans
geheel bij besprokene berust. - Reeds op jeugdigen leeftijd
kwam hij in de zaak en zooals dat in de familie gewoonte



was, moest hij,
alvorens een lei-
dende positie te
kunnen beklee-
den, het bedrijf
in alle geledin-
gen leeren ken-
nen, 's Avonds
bezocht hij een

teekenschool,
waar hij lessen
genoot in boet-
seeren, stijl- en
ornamentleer.

In 1915 trad hij
uit de firma
en vestigde te
's-Gravenhage

'n kunsthandel,
waarbij hij zich

specialiseerde
op werken uit
de Haagsche- en
Barbizonschool,
hoewel zijn al-
gemeene kunst-
zin hem ook belangstelling deed behouden voor
andere uitingen van kunst. Toen in 1933 de oorspronke-
lijke zaak te Leiden, wegens het overlijden van H. D. bala,
werd opgeheven, kreeg S. de beschikking over den firma-
naam D. Sala & Zonen, alsmede over het geheele archief,
waarin talrijke bijzonderheden over 18e en 19e eeuwsche
schilders te vinden zijn. - S. genoot als „sportsman een
algemeene bekendheid, vooral op het gebied van de water-
sport. Hij maakte deel uit van het bestuur der Leidsche
Zwemclub, vertegenwoordigde den Ned. Zwembond bij
de Olympische Spelen te Londen in 1908 en behoorde tot
de oprichters en eerste bestuursleden van de Kon. Zeil-,
Roei-en Motorsportvereen. „De Kaag". Om de verschil-
lende takken van sport met hun organisaties zooveel
mogelijk tot elkaar te brengen, nam hij m 1913 het initia-
tief tot het stichten van „De Leidsche Sportorgamsatie
- Ter verrijking van zijn kennis op kunstgebied, be-
reisde hij een groot deel van Europa om diverse musea
en kunstinstellingen te bezoeken. - Noordemde 96,
's-Gravenhage.
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