
Braakensiek, Rudolf Theodoor. - Handelscssayeur. —
Geb. op 3 Nov. 1888 te Nieuwer-Amstel (N.H.) 'als zoon
van Herman Johan Batavus Braakensiek, den procu-
ratiehouder van de fa. Westendorp & Co., effecten-make-

laars te Am-
sterdam. - Moe-

j der: Valérie
Amélie Con-
vert. - Br. is
gehuwd met
Hendrika Ste-
phanie Bes, die
op 27 October
1888 te Amster-
dam is geboren.
- Zij schonk het
leven aan Her-
man J. B. ge-

| boren 26 Aug.
1917; Rudolf
Th. geboren
25 Mei 1921;
Valérie H. S.
geboren 18
Aug. 1923 en
Paul, geboren

. i l Augustus
1926. Br.
heeft zijn be-
kwaamheid in
hoofdzaak door

zelfstudie en practische werkzaamheid verworven. Hij
werkte \1\ jaar in den dienst van de N.V. Schöne's
Essayeerinrichting en Handel in Edele Metalen, Amster-
dam, waarvan vijf jaar in Ned.-Indië. Voordien had hij
verschillende betrekkingen gehad, hoofdzakelijk in het
assurantievak. - De N.V. begon haar werkzaamheden,
het opkoopen van goud en zilver, het smelten en essayee-



ren van edele metalen en het exporteeren van het product,
in 1931. .Drie jaar later maakte zij dental- en juweliers-
goud. Later werd ook het smelten van platina ter hand
genomen. Sedert 1935 worden door de N.V., speciaal voor
de inheemsche bevolking, siermunten vervaardigd van
22 karaat. Na 1986 begon het bedrijf met proefnemingen
voor een eigen raffinagebedrijf en in 1937 werd de goud-
eleetrolyse in werking gesteld; de onderneming werd ver-
plaatst naar een ruimer gebouw en heeft zich nadien ook
toegelegd op de vervaardiging van zilversmeltdraden voor
zekeringen, het slaan van zilverschijven in plaats van de
tot nu toe geïmporteerde zilverbaartjes uit Sjangbai,
Hongkong en Singapore, en het maken van zilveren ket-
tingen. — Br. heeft een groot aantal landen in Europa be-
zocht. Hij kent ook Britsch Indië, Ceylon, Burma, de
Straits, Siam, Cochin-China, China, Japan en den Neder -
landsch Indischen Archipel. — Batavia.


