
Citroen, Bernard J. - Fabrikant en Groothandelaar in
Goud- en Zilver werken. - Geb. te Amsterdam 6 Oct. 1861.
— Vader: Joseph Bernard Citroen, geb. 18 April 1834. -
Stichter dor firma was Barend C., geb. in 1833; Moeder:

BetjeDuitz,geb.
24 Nov. 1840. -
Goh. m. Floren-
tine van Leeu-
wen, geb. 12
Januari 1870.

Kinderen:
Leonie, geb. 9
Juni 1890, ge-
huwd m. Harry
Moscow; Joseph
Bernard, geb. 24
Aug. 1891, geh.
met Claire Wei-
nor ; Bertha, ge-
boren 19 Maart
1893, geh. mot
Dr. Paul Cron-
heim; Marcello
Juliotte, geb. 26
Sept. 1899, geh.
met Clement

Wertheim
Aymes. - G. ge-
noot te Amster-
dam het Lager
Ondorw. en was

tot K ij n 15e jaar leerling v.h. Vondel Instit. (Dir. Bouten).—
Hij i,s toen in de fabriek van zijn vader werkzaam geweest,
terwijl hij 's avonds vreemde talen en teekenen studeerde.
- Na aldus het handwerk geleerd te hebben, kwam hij in
1880 op het kantoor van zijn vader, waar hij reeds in 1881
de hoofdleiding op zich nam. In dat jaar werd tevens het
Exportgebied der firma aanmerkelijk vergroot, o.a. mot
België, Duitschland, Zwitserland, Oostenrijk en Zweden,
terwijl in. 1913 te Parijs een filiaal werd opgericht. — Find
1920 trok C. zich uit de zaak terug en gaf de leiding over
aan zijn zoon Joseph Bernard, waardoor de zaak in handen
van de vierde generatie kwam. Het uittreden uii de firma
gal C. meer gelegenheid zich te geven aan het ambt van
Consul van Nicaragua, een functie, welke hij sedert 1920
vervult, (in 1928 benoemd tot Consul Generaal). Hij
slaagde erin den Nederlandschen Export naar Centraal
Amerika te doen toenemen. - Tevens is hij: Stichter van
den Bond van Ned. Fabrikanten van, on Handelaren in
Goud- en Zilverwerken; Stichter, tezamen met Mr. van
Gigh, van do Vereeniging „Amsterdamsche Belangen";
oud-Voorzitter on Bestuurslid van de Kamer van Arbeid,
afd. Metaal- en .Houtbewerking; oud-Voorzitter van do
Vereen. „Rokin"; Lid van de Staatscommissie 1917, inge-



steld door den Minister van Financiën, ter herziening van
de Waarborgwet; Lid v. d. Staatscommissie 1929 voor
het ontwerpen van een wet op de weelde-uitgaven; deze
wet werd door de Commissie ontraden en kwam niet tot
stand. C. bood den Minister een ontwerp aan in den geest
van omzet-belasting, die door alle commissie-leden werd
ondersteund; lid, later voorz. v. d. Staatscomm. v. Advies
voor de Inkomstenbel, in de Gemeente Amsterdam; oud-
Bestuursl. v. Het Ncd. Tooneelverbond afd. Amsterdam.
De bond, welke mede door zijn bemoeiingen en persoon-
lijken steun, niettegenstaande groote moeilijkheden in
stand gehouden kon worden. - In 1922 legde C. met goed
gevolg examen af voor de „Société des Auteurs et Com-
positeurs de Musique" te Parijs, waardoor hij als lid werd
aangenomen. — Tevens zijn er div. werken van zijn. hand
verschenen en staat hij bekend als steunpilaar van versch.
kunstinstellingen, terwijl ook kunstenaars veel steun van
hem ondervonden. — Zijn. verdiensten zijn officieel erkend
door de benoeming tot officier in de orde van Oranje-
Nassau op 31 Aug. 1937. - Toen het in 1937 vijftien jaar
geleden was, dat C. het ambt van Consul van Nicaragua
aanvaardde, zijn in de dagbladen aldaar versch. waai-
deerende artikelen over zijn werk gepubliceerd, terwijl
ook in de Ned. pers dit feit niet onopgemerkt gepasseerd
is. - Joh. Vermeerstraat 19, Amsterdam-Z.


