
Karnebeek, Herman Willem Achille van. - Dir. der N.V.
Continental Radiatorcnfabriek te Bussum. - Geb. te
Parijs, 22 Nov. 1880 als zoon van den officier Séraphin
Jean Guillaiime van Karnebeek en Marguérite Sophie

Frowein. - Geh.
m. Carolina Ma-
ria Theresia
Peeraer. - Kin-
deren: Ar mand,
geboren 4 Sept.
1909, luit.-ter-
zee, geh. met
Félice Marie
Janssens; Mar-
guérite, geb. 14
Aug. 1911, ge-
huwd m. Antho-
nie Daniel Ver-
schuur, dir. N.V
C. Borst & Co.;
Elizabeth, geb.
26 Febr. 1914,
geh. met Arnold
Carl Martin
Wolf, dir. der
Amsterdamsche
Bank N.V. - v.
K. bezocht de
M.T.S. te Am-
sterdam en ver-
trok in 1901

naar Indië, waar hij aanvankelijk als werktuigk. ing. werk-
zaam was bij de mijnbouwmij'en „Soemalata" en „Kwan-
dang Soemalata". Later trad hij op als vertegenwoordiger
dezer mij'en met standplaats Menado en bij de liquidatie
vertrok hij naar Java. Korten tijd was v. K. in de suiker-
cultures werkzaam, doch hij accepteerde spoedig een aan-
stelling als techn. vertegenw. van Lindeteves voor de
buitenbezittingen. De mogelijkheden, die de auto in Indië
bezat, trokken echter zoodanig zijn belangstelling, dat hij
besloot naar deze branche over te gaan. Derhalve aan-
vaardde v. K. de hem aangeboden functie van mede-direc-
teur der N.V. Autohandel Glaser te Soerabaja. In 1912
ging hij met Eur. verlof en in ons land teruggekeerd werd
hem aangeboden op te treden als superintendent van Ver-
wey & Lugard's Auto Mij. met standplaats Bandoeng.
v. K. was van 1914 tot 1916 verbonden aan den dienst der
Pestbestrijding en organiseerde den auto-transportdienst
van deze regeeringsinstelling. Daar het echter een tijdelijke
aanstelling betrof zonder pensioen en verlof, accepteerde
v. K. in laatstgen. jaar het hem aangeboden directeur-
schap der N.V. Machinchandel van Vliet & Zonen te Soe-
rabaja. In 1920 ging v.-K. ten tweeden male met verlof
naar Nederland; hij keerde ditmaal niet naarInsulinde
terug, daar hij inmiddels benoemd was tot dir. der Indische
afd. van de Kon. Ned. Handelsassociatie Blass & Groene-
wegen. Vier jaren later volgde zijn aanstelling tot dir. der



N.V. Continental Radiatorenfabriek. - Deze N.V. was in
1913 gesticht en zoowel door den wereldoorlog met de
daaraan verbonden importmoeilijkhcden voor de grond-
stoffen als door het slechte beheer in do eerste jaren was
het voortbestaan van de fabriek in 1924 zeer twijfelachtig.
De ruime ervaring en techn. en comm. kundigheden, waar-
over v. K. beschikte, stelden hem echter in staat de maat-
schappij in betere banen te leiden en het bedrijf niet alleen
een gezonde basis te verschaffen, doch het tevens sterk uit
te breiden. - v. K. maakte voor zaken nog verschillende
reizen naar Indië en bezocht tevens Amerika, China,
Japan, Australië alsmede het grootste gedeelte van
Europa. - Nieuwe Hilversumscheweg 29, Bussum.


