
Paulus van Pauwvliet, Mr. Bernard Marie Antoine. -
Bankier, Industrieel. - Geb. 16 Oct. 1895 te Buitenzorg
als zoon van Mr. Dr. Josias Paulus van Pauwvliet, Oud-
minister-resident b. h. Nederlandsch Gezantschap te

Istanboul, en
van Cécile Ar-
noldine Carp. —
P. v. P. huwde
in eersten echt
met Jonkvrou-
we Marie Caro-
line van Haef-
ten, geb. te 's-

Gravenhage
den 5en Juni
1904, uit welk
huwelijk geb.
werd Henriëtte
Cecile den 31-
sten Mrt. 1926;
in tweeden echt
met Alida Hen-
riëtte Bosman
tot Oudkarspel,
geb. te 's-Gra-
venhage den 5
Augustus 1902,
waaruit gebo-
ren twee zoons:
Pieter, geb. 7
Apr. 1936 en

Cornelis, geb. 5 Juli 1937. - P. v. P. volgde het L.O. te 's-
Gravenhage en bezocht van 1908 tot 1914 aldaar het sted.
gymnasium. Daarna studeerde hij in de rechten aan de
Universiteit te Leiden. Tijdens den wereldoorlog werd hij
van 1917 tot 1918 honorair geattacheerd aan het Gezant-
schap te Constantinopel. Na 1918 zette hij zijn universi-
taire studiën voort en hij promoveerde in 1920.Hij is eere-lid
van het Collegium van het Leidsche Studenten Corps. -
Kort na zijn promotie werd hij werkzaam gesteld bij de
Banque de Paris et des Pays-Bas te Amsterdam, bij welke
instelling hij in 1924 tot procuratiehouder werd benoemd.
Deze functie bekleedde hij tot einde 1927. In den aanvang
van 1928 werd hij bij het Gerechtshof te Amsterdam be-
eedigd als advocaat en procureur en als medewerker ver-
bonden aan het kantoor van Mr. B. Terwindt te Amster-
dam. Zijn hart trok evenwel weer naar den handel en zoo
volgde medio 1929 zijn benoeming tot onder-directeur
b. d. Incasso-Bank N.V. te Delft. Deze aanstelling werd
gevolgd door zijn benoeming tot Directeur dezer instelling-
van het kantoor te Leiden in 1933 en te Arnhem in 1936.
- Daarnaast werd P. v. P. in 1936 benoemd tot Gedel.
commiss.derN.V. VeenendaalscheSajet- en Vijfschachten-
fabriek v/h Wed. D. S. van Schuppen en Zoon te Veenen-
daal, de voornaamste fabriek hier te lande op het gebied
der spinnerij van wollen garens en sajetten. In deze functie
bezocht hij spinnerijen in Duitschland en Engeland.
P. v. P. beweegt zich in het vereenigingsleven als be-
stuurslid van diverse vereenigingen. Onder zijn liefhebbe-
rijen gaat zijn grootste belangstelling uit naar het verza-
melen van oude gravures van historische persoonlijkheden,
waarmede hij een belangrijke collectie voortzet, die des-
tijds toebehoorde aan wijlen Mevr. H. Bosman van Oud-
karspel. Deze verzameling omvat thans reeds ongeveer
800 oude gravures dateerende van ca. het jaar 1400 af. -
Cordesstr. 6, Arnhem.


