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Jonker M. Ezn. Lucas. — Directeur der N.V. Fabriek van
Stoom- en Andere Werktuigen Hk. Jonker & Zoon. - Geb.
te Amsterdam, 22 Jan. 1870. - Vader: M. E. Jonker, Di-
recteur van genoemde fabriek, Ridder in de orde van
Ora.nje-Nassau
en lid van de
Kamer van
Koophandel en
Fabrieken te
A'dam, in wel-
ke functie h i j
o.a. het „Fifth
International

Congress of the
Chambers of
Commcrce" te
Boston bij -
woonde; Moe-
der: A. S. C'.
Rietberg. - J.
huwde 4 Nov.
1905 te Aken
met Karolina
Anna Ehrlich.
- Kinderen: M.
E. Jonker, geb.
1908 en E. H.
Jonker, geb.
1911, beiden
werkzaam op
de KV. Fabriek
van Stoom- en Andere Werktuigen Hk. Jonker & Zoon.
- Na in zijn geboortestad een middelb. school doorloopen
te hebben, begaf J. zich naar Luik waar hij aan de Univer-



siteit in 1892 met goed gevolg l'épreuve litteraire a l'Ecole
Spéciale des Arts et Manufactures et des Mines aflegde.
Vervolgens bezocht hij Duitschland, waar hij zijn tech-
nische opleiding genoot, om daarna de familietraditie
voort te zetten en een functie aan de fabriek van zijn va-
der te aanvaarden. Bij de omzetting van deze firma in een
N.Y. in 1902, werd J. door de Alg. Vergadering van aan-
deelhouders tot Directeur benoemd. — Uit het op het Oud-
Archief der Gemeente Amsterdam berustende register:
„Jaargangen van 't St. Eloye of Smits gild" (deel 1795—
1812) blijkt dat Hendrik Jonker, Mr. Grofsmit „In de
Bikkerstraat" op 15 Januari 1806 in dit gildeboek werd
ingeschreven, terwijl in het Poorterboek (1803-1811) d.d.
24 December 1805 voorkomt „Hendrik Jonker, zoon van
Lucas Jonker, Slootemaker". De in dien tijd gestichte
firma is steeds van vader op zoon gegaan, inmiddels zich
voortdurend uitbreidend en aanpassend aan de sedertdien
geheel veranderde eischen op technisch gebied. Momen-
teel verzendt de N.V. haar welbekende producten tot ver
buiten Europa. - J. bekleedde en bekleedt nog, tal van
openbare functies. Hij is oud-Voorzitter van de Kamer
van Arbeid en vertegenwoordigde haar in cle gecombi-
neerde vergaderingen der Kamers van Arbeid te Amster-
dam; oud-Bestuurslid van de Ned. Mij. voor Nijverheid
en Handel; oud-Bestuurslid en Secretaris der Mij. voor
den Werkenden Stand, afd. Industrieschool, thans M.T.S.
te A'dam, lid van de Vakcomm. v. toezicht op de onder-
afdeeling v. d. metaalnijverheid der Gem.-arbeidsbeurs te
Amsterdam en sedert 11 Sept. 1908 lid van het Gem.
Scheidsfferecht, bedoeld in art. 10 van het reglement voor
de werklieden in dienst van de Gem. A'dam. — J. is houder
van de bronzen medaille der stad Amsterdam, uitgereikt
voor bewezen diensten aan de medewerkers van het Alg.
Steuncomité te Amsterdam 1914-1918. - Bickersplein l,
Amsterdam-C.


