
Kronenberg, Mr. Hendrik. - Firmant in de Commandi-
taire Vennootschap G. Vermeer Johz. — Geb. 21 Juni
1878 te Deventer, als zoon van Mr. Hendrik Gerhard K.,
geb. 19 Oet. 1845, overl. 20 Mei 1984, advocaat en pro-
cureur, lid der
firma G. Ver-
meer Johz. en
van Gerhardine
WilhelminePut-

man-Cramer,
geb. 23 Sept.
1851, overl. 30
Juni 1933.
Geh. op 4 Juni
1908 te 's-Gra-
venhage met
Jkvr. Vincence
Adrienne Re-
thaan Macaré,
geb. 28 Juni
1878, overl. 31
Dec. 1927.
Hertrouwd met
Lieselotte Kate
Birnbaum, op
18 Oct. 1932 te
's-Gravenhagc.
- Na de lagere
school bezocht
K. het gymna-
sium te Deven-
ter. Daarna studeerde hij aan de Universiteit te Leiden
en in 1902 promoveerde hij tot Mr. in de rechten op dis-
sertatie: „Deventer-Weiderechten". Hij vestigde zich als
advocaat en procureur te Deventer, waar hij ongeveer
10 jaar practiseerde. Vervolgens werd hij procuratie-
houder bij de firma G. Vermeer Johz.; ccnigen tijd later
werd hij als medevennoot opgenomen. K. is dit tot op
heden gebleven. Op velerlei gebied is hij werkzaam ge-
weest, o.a. als lid van het Deventer Armbestuur, lid van
de comm. van toezicht op het middelbaar onderwijs en



als penningmeester van de Vereeniging tot beoefening
van Overijsselsch Regt en Geschiedenis te Zwolle. - Het
museum „De Waag" te Deventer is door K. een kwart
eeuw geleden, opgericht in vereeniging met Dr. M. C.
Houck. Hij heeft met deze oprichting een groot succes
geboekt. Momenteel is hij nog commissaris in tal van
Naam!. Vennootschappen. - K. is lid van de Mij. der Ned.
Letterkunde. Hij publiceerde verschillende artikelen op
historisch- en genealogisch gebied. Vele musea in binnen-
en buitenland, Frankrijk, Duitschland en Italië, heeft hij
bezocht. - Bijzondere belangstelling koestert K. voor
antiquiteiten, vooral porcelein. Hij bezit een rijke biblio-
theek. - „Huize het Weterman", Diepenveen.


