
Bronkhorst, Abraham. - Directeur van Dep. Holland
van Herbert Terry & Sons Ltd, gev. te liedditch (Enge-
land). — Geb. te Nijmegen, 18 Juni 1886. — Vader: Jacobus
Bronkhorst, paardenmakelaar; Moeder: Sara de Jong. -

Geh. met Lea
Lelie. - Kinde-
ren : Jacobus,
geb. 21 Apr.
1913; Sonja, ge-
boren 14 Mrt.
1915; Albert,
geb. 27 Sept.
1918.-Na L.O.
genoten te heb-
ben heeft B.
zich door zelf-
studie verder
ontwikkeld.
Op 13-j. leeftijd
kwam hij in de
werkplaats der

Automatic
Screw Works te
Nijmegen, en na
het hier tot ma-
gazijn chef te
hebben ge-
bracht, ging hij
in 1904 als zoo-
danig over naar
het magazijn

van de firma Aertnijs, importeur van Darracq automo-
bielen te Nijmegen. Als correspondent, tevens procuratie-
houder, verliet hij in 1911 deze firma. Intusschen had hij
zich aan de studie der moderne talen, boekhouden en
machineschrijven gewijd en behaalde in deze vakken ver-
schillende diploma's. - Bij de reorganisatie van den im-
port der Darracq automobielen ging hij over naar de firma
M. Adler te Amsterdam. Deze firma importeerde de Flan-
ders en E.M.F, auto's, de voorloopers der tegenwoordige
Studebakers. Gedurende de jaren 1913-1914 was hij in de-
zelfde functie bij Klisser & Citroen verbonden, die des-
tijds de Dürkopp auto's voerde, doch bij het uitbreken
van den wereldoorlog nam hij als vrijwilliger dienst bij den
motordienst en werd sergeant-majoor administrateur. -
In 1916 in het zakenleven teruggekeerd, begon B. zich toe
te leggen op den import van auto-accessoires en een jaar
later werd hij aangesteld als agent van de N.V. Terry,
welke hem in 1925 benoemde tot Dir. voor Nederland en
Koloniën. B. is o.a. lid van het Hoofdbestuur der R.A.L
en voorz. van de afd. Importeurs van auto- en motor-
rijwielbenoodigdheden van deze instelling, benevens be-
stuurslid van het Joodsche tehuis te 's-Gravenhage. - Van
zijn hand verschenen diverse publicaties in de „Zaken-
wereld", in het maandblad der Federation British Indus-
tries en verschillende andere vakbladen. - B. is tevens



alleenvertegenwoordiger van Alfred Dunhill Ltd. London,
tabak, tabakspijpen enz.; Ets. Jaeger Parijs en Lausanne,
fabrikanten van uurwerken en instrumenten op auto- en
vliegtuiggebied en Solex Carburateurs fabrieken te Parijs.
- Hij is een hartstochtelijk schilderij en verzamelaar en in
zijn collectie zijn, behalve één Rembrandt, werken van
Frans van Mieris, van Ostade, Adr. Brouwer, GerardTer-
borgh, Aert van der Neer, Wouwerman en anderen te vin-
den. - Laan van Meerdervoort 480, 's-Gravenhage.


