
Schillemans, Franciscus Xaverius Josephus. - Directeur
N.V. Schillemans' Tabakshandel. - Den SOen. Mei 1867 te
Amsterdam geboren als zoon van Alida Maria Nicols en
Gerardus Joannes Sch., geneesheer. - S. stamt uit een
geslacht, welks leden veelal geneesheeren waren. - Hij
huwde ten eersten male op 18 Apr. 1907 met Alice Jeanne
Maria Muller en hertrouwde met Wilhelmina Kraetzer. -
Kinderen: Maria Anna Catharina, geb. 3 Febr. 1908,
geh. met Dr. J. C. Plateel; Catharina Josepha Maria,
geb. 6 Mei 1909, geh. met Michel Maquet; Anna Ge-
rarda Maria, geb. 11 Mei 1910; Emilia Carla Maria,
geb. 23 April 1913, geh. met Cornelis Johannes Pouw;
Petronella Anna Helena Maria, geb. 7 Sept. 1914; Petrus
Josephus Wilhelmus Maria, geb. 9 Febr. 1918. - Na in zijn
geboorteplaats en in het buitenland onderwijs te hebben
genoten, werd S. opgeleid in den tabakshandel, waartoe
hij zich steeds zeer aangetrokken gevoeld had. Hij maakte
zich een zeer groote vakkennis eigen en. richtte weldra de
N.V. Schillemans' Tabakshandel op, welke hij door onver-
moeiden arbeid en bekwame leiding wist te brengen op het



peil, waarop zij
tot heden staat.
Immer was S.
te vinden op
zijn post van
middelhande-

laar, een posi-
tie, welke hij in
de laatste jaren

| versterkte door
zijn inkoopen
met de fa. C. H.
Berg & Co. te
Rotterdam. -
Hij was steeds
paraat en paar-
de de eigensch.
van een goed
inkooper aan
die van een uit-
stekend verkoo-
per. - Ook be-
woog hij zich
op soc. gebied;
o.a. is hij gedu-
rende 25 j. lid en

penningmeester geweest van de Heiligen Vincentius a
Paulo-vereeniging. - Voornamelijk voor zaken bezocht
hij groote steden in Engeland, Duitschland en andere lan-
den. - Het verzamelen van postzegels behoorde tot zijn
voornaamste liefhebberijen; verder hield hij veel van mu-
ziek, vooral van Wagner, en in vroeger jaren was hij zelf
een voortreffelijk violist. - Hij overleed den 24 Juni 1937.


