
Groeneweg, Jacob. - Meubelfabrikant, directeur van de
N.V. v/h J. H. Haag & Zonen, Amsterdam, Nwe Spiegel-
straat 34/40. - Gcb. 4 Nov. 1884 als zoon van Anna Maks
en Pieter Groeneweg, koopman. - Geh. 3 Mrt. 1910
met Alida Anna
E velijn te Am-
sterdam. - Kin-
deren: Hendrik
Daniël, geb. 27
Nov. 1911; An-
tonia Hendrika,
geb. 27 Dec.
1912. -G. door-
liep de M.U.L.O
school te Am-
sterdam, waar-
na hij eenige ja-
ren in de prac-
tijk op een meu-

belfabriek
werkzaam was.
Vervolgens be-
zocht hij do

Kunstnijver-
heidsschool te

Amsterdam.
Na het verlaten
van deze school
bekwaamde hij
zich speciaal in
kleur-, stijl- en
ornameiitleer. Hij trad in dienst bij één der eerste firma's
op raeubileeringsgebicd en werkte zich in de volgende jaren
op tot deelgenoot. - Op l April 1917 verliet hij deze zaak,
om een maand later te worden benoemd tot directeur van
de meubelfabriek N.V. v/h J. H. Haag & Zn., een veelom-
vattend bedrijf, dat zich niet alleen bezighoudt met het
maken van meubelen en betimmeringen, maar zich ook
toelegt op het ontwerpen en scheppen van interieurs,
waarbij een gezellige sfeer wordt beoogd. Zij let daarbij
vooral op de juiste toepassing van houtsoort, kleur, orna-
ment en de daarbij passende stoffen voor bekleeding en
bespanning, alsmede vloerbedekking. Het bedrijf ver-
schaft werk aan meubelmakers, machinepersoneel, teeke-
naars, beeldhouwers, decorateurs, stoffeerders, behangers
en naaisters. — .Do venu. heeft, zoowel in binnen- als bui-
tenland een uitstekenden naam. Zoo ontvangt zij opdrach-
ten van bankinstellingen, scheepvaartmaatschappijen,
ziekenhuizen, consulaten, enz. G. is bestuurslid van de
ambachtsscholen van de Mij. v. d. Werkenden Stand en
lid van de Ver. van groot werkgevers in het winkel- en
magazijnbedrijf. -- G. bereisde Oostenrijk, Hongarije,
Duitschland, Frankrijk, België, Engeland, Italië on
Fransch-Marokko. - Jan Luykeristraat 39, Amsterdam-Z.


