
Kouwenaar, Antoni. - Dir. v. d. N.V. Houthandel
Peltenburg & Zonen te Haarlem; dr. in de economie. -
Geb. l Nov. 1894 te Nieuwkoop, Z.H., als zoon v. Antoni,
medicus, geb. 5 Juli 1860 te Brammen en Antonette
Sturapff, geb.
21 Aug. 1862 te
Amsterdam. -
Geh. op 23 Dec.
1925 te Soera-
ba j a m. Helena
Franciska Ma-
ria Peltenburg,
geboren 28 Oct.
1896 te Haar-
lem. — Uit dit
huwelijk zijn
drie kinderen
geboren, t.w.:
6 Oct. 1926 Wü-
helmina, 24
Febr. 1929 An-
toni Joan en 30
Aug. 1931 He-
lena Johanna.—
Na te Haarlem
de H.B.S. en te
Rotterdam de
Handels-Hoo-

geschool te heb-
ben bezocht,
diende K. tij-
dens de mobilisatie vier jaar lang als reserve-officier. Na
den. wereldoorlog was hij van 1923 tot 1927 werkzaam
bij de Handelsver. „Amsterdam"' te Soerabaja. Vervol-
gens fungeerde hij van 1928 tot 1935 als alg. procuratie-
houder v. d. Cultuur-Mij. der Vorstenlanden te Semarang
en werd op l Jan. 1936 dir. v. d. N.V. Houthandel Pel-
tenburg & Zonen te Haarlem. - De firma Peltenburg be-
staat reeds 125 jaar. Zij was oorspronkelijk een scheeps-
werf en specialiseerde zich later op den bouw van dek-
schuiten. Toen deze naderhand meer van ijzer werden
gemaakt, legde de firma zich in hoofdzaak op den hout-
handel toe. - K. is voorz. district Haarlem v. d. Ned.
Houtbond, lid v. d. Bondsraad v. d. Ned. Houtbond en
dir. v. d. N.V. Ned. S pij kei-fabriek. Tijdens zijn verblijf
in Indië was hij secr. v. d. K. v. K. v. Midden-Java en
lid Gemeenteraad Semarang. In dien tijd was hij tevens
kunstcriticus voor het dagblad „De Locomotief' en lid
v. h. Ned. Econ. Inst. Hij bezocht tal van Europeesche
landen ter bijwoning van diverse congressen. - K. is
houder v. h. Officierskruis v. 20-j. dienst en van het
Mobilisatiekruis. Hij is reserve-kapitein in algemcenen
dienst bij den Generalen Staf. - Hij is een groot liefhebber
van muziek, vooral van Bach. - v. Eeythuizerweg 9,
Haarlem.


