
Bakker, George Nicolaas. - Lid van de firma G. N. Bak-
ker & Co., Makelaardij in Theo en Koffie. - Geb. te Am-
sterdam, 2 April 1873. - Vader: Klaas Bakker; Moeder:
Carolina Charlotte Braun. — Geh. met Anna Maria Brink-

mann, overl. 18
December 1934.
Kinderen: Ge-
orge Johann
Diedrich, Ma-
kelaar en Pro-
curatiehouder

firma G. N.

^

Bakker & Co.;
Marius Nico-
laas. - Na de
H.B.S. 5-j.c.
doorloopen te

k hebben, trad B.
k/H als volontair

in dienst bij de
firma P. N.
Muller & Co.,
Importeurs van
Ned.-Oost-In-

dische thee en
Exporteurs

naar Suriname.
Na zes jaren bij
dezefirma werk-
zaam te zijn ge-
weest, kwam B.

bij de firma H. Th. Karsen, Makelaardij in Thee en Koffie,
waar hij weldra procuratiehouder werd. — In December
1.902 tot Makelaar benoemd, werd hij per l Januari 1903
lid van de firma en toen tien jaren later de heer Karsen
zich uit de zaken terug trok, werden deze door B. voort-
gezet. In 1915, nadat inmiddels de Heer G. F. Lette van
Oostvoorne als deelgenoot in de firma was opgenomen,
werd de naam veranderd in G. N. Bakker & Co. - De za-
ken in Thee overtreffen verre die in Koffie. De monsters
van de jaarlijksehe aanvoeren Java en Sumatra thee te
Amsterdam, in het jaar 1936 b.v. ruim 250.000 kisten,
worden door G. N. Bakker & Co. geproefd, beschreven en
getaxeerd, waarna de partijen in de regelmatig gehouden
veilingen voor binnen- en buitenlandsche rekening wor-
den verhandeld. Een belangrijk deel van het bedrijf dei-
firma is ingesteld op den voorverkoop van genoemde thee-
soorten. - B. was gedurende 29 jaren lid van de Diaconie
der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam, aan-
vankelijk van het Dienstdoend Bestuur, daarna van de
Hulpkas en ten slotte van het College van Penningmees-
ters, waarvan de laatste jaren als Secretaris. - Op zijn ver-
schillende buitenlandsche reizen bezocht hij vele Euro-
peesche landen on Noord-Afrika. - Behalve een groote
belangstelling voor sport en de hedendaagsche literatuur,
waarvan zijn jongste zoon een uitgebreide bibliotheek be-
zit, heelt B. veel interesse voor Slöjdwerk, in het bijzonder
lipt houtbeitelen, op welk gebied hij als amateur zeer ver-
dienstelijk en bijzonder werk leverde. - Frans van Mieris-
straat 33, Amstcrdam-Z.


