
Bakker, Gerrid Pieter.-Mede-eigenaar van het Handels-
huis Bakker en Stuivinga v.h. Beekhuis Damsté, Gronin-
gen. - Geb. te Hoogeveen, 25 Dec. 1871. - Vader: M. E.
Bakker. - Moeder: A. G. Mulder. — Geh. met Betsy Bakker
Nort, Lid van de
tweede Kamer
der Staten Gene-
raal. - Na de
H.B.S 5 j ar. cur-
sus doorloopen
te hebben, trad
hij in dienst der
Handelsfirma H.
Beekhuis Dam-
sté, exporteurs
in granen (Euro-
pa, Amerika), bij
welke firma hij
in korten tijd tot
procuratiehou-

der opklom. In
1902 werd hij

eigenaar van
deze firma. -Te-
vens was hij
Kanselier van

het Belgisch
Consulaat, later
Consul en beëe-
digd tolk in het
Noorsch. Hij
vertaalde o.a. werken van Knut Hamsun en uit het
Deensch en Zweedsch. - Tijdens de mobilisatie was hij
Voorzitter der provinciale commissie voor Belgische en
Fransche vluchtelingen. Hij was Secretaris-Generaal der
Nederl. Afd. van de tentoonstelling te Luik en Voor-
zitter der Directie van „De Harmonie". - B. ontving
diverse onderscheidingen, o.a. werd hij benoemd tot Rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Kroon-
orde van België, Ridder in de Leopoldsorde, Officier de
l'Instruction publique en begiftigd met de medaille 1ste
Klasse van Verdienste, de medaille der Belgische Regee-
ring 100-jarig bestaan enz. - Benige historische romans
zijn door hem bij den „Tijdstroom" gepubliceerd, o.a.
„Haar Avontuur", „In Geheimen Dienst" en „Overwin-
ning". - Momenteel zij n in bewerking de historische Han-
dels- en Avonturenromans: „Handel en Wandel van
Jhr. van Wetsinge", „Het Woiiderjaar" (1566) en „Het
bange Jaar" (1657). - In den loop der jaren heeft hij
Frankrijk, Duitschland, België, Engeland, Noorwegen,
Zweden, Denemarken en de beurzen van Gent, Brussel,
Antwerpen, Lille, Parijs, Bristol, Dttsseldorf en Keulen
bezocht. - Zijn vrijen tijd brengt hij gaarne in bibliothe-
ken door of met het bestudeeren van Historie. - v. d.
Aastraat 12, 's-Gravenhage. -


