
Bonebakker, Carl. - Directeur van de N.V. Paarlen- en
Juweelenhandel As. Bonebakker & Zoon te Amsterdam. -
Geb. te Amsterdam, 23 Dec. 1862. - Vader: Willem Chris-
tiaan Bonebakker; Moeder: Clara Elise Wegelin. - Geh.
met Alide Hen-
riëtte Posthu-
mus Meyjes,
geb. 6 April
1873 te Am-
sterdam.
Kinderen: Cla-
ra ïïlise, eeb.
11 Dec. 1900;
Willem Chris-
tiaan, geb. 26
April 1902, ge-
vestigd te Pa-
rijs; Carl, geb.

20 Januari
1905,adj.-direc-
teur der N.V.;

Wilhelmina
Petronella Rei-
niera, geb. 4

September
1907; Adrianus
geb. 29 Dec.
1911, eveneens
in het bedrijf
werkzaam. —
B. bezocht de
Openbare Handelsschool te Amsterdam en kreeg daarna
vakonderwijs op de Quellinusschool (Kunstnijverheids-
school) en in het bedrijf van zijn vader. De Firma As.
Bonebakker & Zoon werd op l Januari 1923 omgezet in
de N.V. Paarlen- en Juweelenhandel As. Bonebakker &
Zoon met B. als directeur, terwijl zijn zoon Carl, reeds
sedert eenige jaren procuratiehouder, op l Januari 1933
tot adjunct-directeur werd benoemd. B. heeft, bijgestaan
door zijn beide zonen, nog steeds de opperste leiding van
het bedrijf in handen, woont sedert 1933 te Baarn doch
komt nog geregeld in stad, wel een bewijs van de groot-e
belangstelling die hij voor de zaken blijft houden. Tri al die
jaren heeft de firma zich onder zijn leiding tot een onder-
neming van beteekenis ontwikkeld. Op l November 1930
herdacht B. het feit, dat hij 50 jaren in de firma werkzaam
was en tevens herdacht de firma haar 138-jarig bestaan,
waarmede zij bewees, tot de oudste bedrijven op dit ge-
bied in Nederland te behooren. In 1792 door Adrianus
Bonebakker (geb. te Tiel 1767) gesticht, is de firma steeds
in handen der familie gebleven en nu de zonen van B. ook
opgenomen zijn zal het bedrijf mettertijd overgaan in han-
den der 5e generatie, een feit, dat zelden of nooit in de
zakenwereld voorkomt. - Emmalaan 5, Baarn.


