
Bonn, Mr. Eduard. - Advocaat en procureur, Directeur
Voorschotbank v. h. Rotterdamsche Credietbank. -
Geb. 9 Sept. 1876, 's-Gravenhage. - Vader: Eduard
Erooke-Bonn, Kapt.-luit. ter Zee Kon. Ned. Marine.;
Moeder: Catha-
rina Jacomina
Landry, klein-
dochter van den
stichter van P.

J. Landry's
bankierskan-

toor. - Geh. ge-
weest m. Chris-
tine Doorman
in 1904, doch-
ter van den Se-
cret. Gen. van
Oorlog, 's-Gra-
venhage. - Kin-
deren: Mr. Edu-
ard, 25 Juni
1905 rech-
telijk ambte-
naar Batavia,
gehuwd met
Nelly Baris;
August, geb. 4
Febr. 1907 te
's-Gravenhage,
directeur v. h.

bijkantoor
Volkscredietwezen te Djambi (Sum.), geh. met Hilde van
Rheden. - B. is sinds 1934 hertrouwd met Barbara
Lang, geboren in Oostenrijk. - B. doorliep de school van
Bousseholte en het Gymnasium a. h. Westeindo te
's-Gravenhage. - Van 1895 tot 1900 studeerde hij te
Leiden i. d. Rechten, waar hij den Uden Nov. 1900 op
stellingen promoveerde. - Hij vestigde zich als advocaat
en proc. en werd volontair b. d. griffie van clc Rechtbank
in zijn geboortestad: in 1908 kwam zijn benoeming als
griffier b. h. Kantongerecht te Middelburg af en van
1910 tot 1914 was hij kantonrechter te Tholen, waarna
hij griffier b. h. Kantongerecht te Nijmegen werd. - Vier
jaar later werd hij benoemd tot Dir. v. d. Rotterdamsche



Credietbank te Rotterdam; hij vestigde zich evenwel in
.1920 te 's-Gravenhage, waarheen de Bank verplaatst
was, terwijl hij ook daar weer als advocaat en procureur
werd ingeschreven. Buiten zijn werkkring stelt B. veel
belang' in sport en postzegelverzamelen, waarover hij in
verscheidene periodieken publiceerde. Hij is opr. van den
Ned. Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars
en heeft van af de oprichting gedurende 20 jaren deel
van het Bestuur uitgemaakt. — B. is een bekend sports-
man. — Hij was medeoprichter van de Haagsche Hockey-
Club, waaruit later H.O.C, groeide, en medeoprichter
der cricketafd. van Quick (N.). Te Middelburg introdu-
ceerde hij met Mr. van Deinse het hockeyspel, evenals te
Bergen op Zoom, waar hij bovendien een Cup won voor
heeren tennis-enkelspel. Zijn postzegel-verzameling was
zeer bekend en bestond o.m. uit een bijna complete Euro-
pa-verzameling. - B. is eere-lid van de Ned. Ver. van
Postzegelverzamelaars en Eere-lid van H.O.C. Hij is lid
v. d. Lib. Staatspartij en was bestuurslid van zeer veel
plaatselijke vereenigingen. - Bovendien is B. een groot
talen-licfhebber, kenner van de Fransche, Duitsche, En-
gelsche, Italiaansche en Spaansche taal, al welke hij
vloeiend spreekt en liefhebber van geschiedkundige lite-
ratuur, hij heeft o.m. een. zeer uitgebreide Napoleon-
lectuur. - Te Nijmegen richtte hij o.m. op de plaatselijke
afd. van „Vrede door Recht", alsmede die van het Too-
neelverbond. — Voor ontspanning reist hij gaarne en
veel. — 1ste v. d. Boschsstraat 13, 's-Gravenhage.


