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Callenbach, Mr. Frederik Johannes. - Dir. der N.V.
Vceiiendaalsche Sajet- en Vijfschachtenfabr. v.h. Wed.
13. S. van Schuppen' & Zn. - Geb. 7 Nov. 1898 te Nijkerk.
Vader: Cornelis Carel Callenbach, geb. 25 Febr. 1865 te

Nijkerk, Druk-
ker. ; Moeder:
Jacoba Jean-
nette Spruyt,
geb. 5 Mrt. 1867
te Ingen. - 15
Oct. 1935 te
Haarlem geh.
niet Paula Maas
geb. 17 Juli 1906
te Bentveld. -
Kinderen: Julia
Helena, geb. 12
Aug. 1936 te
Amersfoort.

:,;. Nadat C. L.O.
en M.U.L.O. in
zijn geboorte-

! stad had geno-
Bjfl ten' verwierf hij

in 1918 te
Amersfoort het

l >% einddiploma
l ' j,'?y Gymn. B. Hij

gd werkte vervol-
.siLJt'' gens 2 jaar inde

drukkerij van
zijn va-der, waarna hij zich in 1920 als student i. d. Rech-
ten aan de Rijks Universiteit te Utrecht liet inschrijven.
Zijn doctoraal examen deed hij op 3 Juli 1924; hij vestig-
de zich evenwel niet als advocaat, doch werd in een leiden-
de functie benoemd bij de N.V. v.h. Wed. D. S. van
Schuppen & Zn. Na het overlijden van den Directeur,
J. P. C. Leinwcber, in 1936, werd C. in diens plaats,
tezamen met W. A. Froderikse, chemisch doctorandus,
met de leiding der fabriek belast. - De geschiedenis
van de N. V. v.h. Wed. 13. S. van Schuppen & Zn. reikt
terug tot het begin der 19e eeuw. Omstreeks 1800 richtte
D. S. van Schuppen een bescheiden bedrijf op ter ver-
vaardiging van handbreigarens, dat zich allengs uitbreidde,
en na zijn dood in 1855, door zijn eehtgenoote werd
voortgezet. In 1865 werd de eerste stoommachine in de
fabriek geïnstalleerd en vooral na de mobilisatie werd
het bedrijf bij algeheele reorganisatie totaal verbouwd en
aan de modernstf eischen aangepast. De daar vervaardigde
artikelen verwierven groote bekendheid en werden vele
malen bekroond. — Buiten het directoraat van deze fa-
briek, bekleedt C. nog de functie van Comm. van G. F.
Callenbach N.V. te Nijkerk en hij is lid van diverse orga-
nisaties. — C. vertoefde, ter bestudeering van de branche,
in de industrie-centra in Kngeland en Duitschland. Voor
zijn genoegen bezocht hij voorts Zwitserland, Italië,
Tirol, Engeland, Frankrijk en Duitschland. - Hij heeft
veel interesse voor economische problemen en luchtvaart-
aaiigelegenheden en is o.a. lid der A'damsche Acroclub.
Bergsport in Zwitserland en zeilen vormen zijn liefste
ontspanningen. - Vondellaan 33, Amersfoort.


