
Citroen, Joseph Bernard. - Eenig firmant der Fa. Joseph
B. Citroen, Juweliers te Amsterdam. - Geb. 24 Aug. 1891
te Amsterdam. - Geh. met Claire Weiner, 29 April 1919. -
Kinderen: Anita Maria, geb. 8 Mei 1920; Bernard Adolf,
gob. 25 Nov.
1925, beiden te
Amsterdam. -
De Overgroot-
vader van C.,
de Heer B. R.
Citroen, sticht-
te in 1833 te

Amsterdam
„het huis Ci-
troen" en legde
hiermede den
grondslag voor
het bekende
grossiersbedrij £
in goud en zil-
ver van de late-
re firma Joseph
B. Citroen. De
grootvader van
C. maakte de
zaak stap voor
stap grooter en
vooral onmis-
baar. Het be-
drijf hield zich
ook in dien tijd
reeds bezig met de fabricage van juweelen en zilveren
sieraden en zilveren luxe- en gebruiksvoorwerpen, als-
mede met den handel in paarlen en juweelen. Hij was
een der pioniers op het gebied van import van goud
en zilver en bracht reeds omstreeks 18(56 de eerste pro-
ducten uit Pforzheim en Hanau te Amsterdam aan de
markt. De derde generatie bracht Bernard J. Citroen
aan het hoofd der 'firma en. met, diens intrede ging de
zaak wederom met sprongen vooruit. In deze periode
was ook de export naar Duitschland, Zwitserland en voor-
al Nederlandsch-Indië van veel belang geworden. Hij
vond hierbij grooteii steun van zijn eenigen zoon, Jo B.
Citroen, die' sinds 1910 in de zaak werkzaam was. - Voor-
dien had Jo C. de Lagere School en de H.B.S. te Amster-
dam doorloopen. Zijn opleiding voor het goudsmidsvak
had hij gekregen aan de Kunstgewerbeschule te, Pforz-
heim in de jaren 1908-1910, terwijl hij te Londen en Parijs



studie gemaakt heeft van paarlen en edelgesteenten. In
dat laatste jaar deed hij zijn intrede in de zaak van zijn
vader en tien jaar later nam hij de leiding der firma op
zich. - C. is een warm voorstander der vakorganisatie en
vervult als zoodanig vele belangrijke bestuursfuncties. Hij
is sinds een aantal jaren voorzitter van de Vereeniging
van Grossiers in gouden en zilveren werken en werkte als
zoodanig mee aan de totstandkoming van de Federatie
in deze branche. Sinds de oprichting van deze Federatie
heeft hij zitting in het dagelijksch bestuur. Een Commis-
sie, ten doel hebbende het steun verleenen aan bedrijven
in deze branche, die buiten hun schuld in moeilijkheden
zijn gekomen, zgn. Crediet-Regelings-Commissie, kwam
door zijn toedoen tot stand. - C. heeft als gedelegeerde
voor Nederland talrijke internationale congressen bijge-
woond en bereisde een groot gedeelte van Europa. - Hij
schrijft regelmatig bijdragen in vaktechnische tijdschrif-
ten. Naast zijn zakelijke kwaliteiten heeft Jo B. Citroen
veel aanleg voor het scheppen van bijzondere sieraden;
verschillende van zijn sieraden werden zoowel op de Bie-
nale te Venetië als op de Internationale tentoonstelling te
Parijs in 1925 eervol vermeld, terwijl andere sieraden bij
belangrijke prijsvragen met een eersten prijs werden be-
kroond. — Hij stelt veel belang in architectuur en toege-
paste kunst en doet graag aan watersport. - Vondelstraat
26, Amsterdam-W.


