
Sanders, Herman. - Dir. N.V. Distilleerderij, Likeur-
stokerij, Limonade- en Extractenfabriek van C. Polak
Gzn. te Groningen. - Geb. 9 Juli 1882 te Wildervank. -
Vader: Heiman S.; Moeder: Frouwke Pos. - Geh. met
Sara Maykels,
geb. 13 Aug.
1888. -Kinde-
ren: Vera, geb.
7 Dec. 1918;
Ellen, geb. 7
Dec. 1918 en
Henny, geb. 11
April 1923. -

S. genoot
M.U.L.O., aan-

gevuld met
privaatlessen en
zelfstudie en
kwam in 1897
bij de firma A. J.
Polak, in kolo-
niale waren, te
Wildervank in
betrekking. In
1901 werd hij
vertegenwoor-

diger te Amster-
dam der Distil-
leerderij van de,
firma C. Polak i
Gzn., waarvan
hij bij de omzetting in een N.V. in 1916 tot onder-dir. —
tevens lid van de Directie — benoemd werd. Vijftien jaar
later vestigde S. zich te Groningen, waar hij sinds Jan.
1932 optreedt als eenig dir. van de N.V. Distilleerderij,
Likeurstokerij, Limonade- en Extractenfabriek van
C. Polak Gzn. - De firma werd in 1866 opgericht en heeft
in den loop der jaren verschillende uitbreidingen onder-
gaan. Zij is gespecialiseerd op het gebied van limonade-
siropen en sorbets, advocaat, koffie-extracten, cognac,
likeuren, wijnen en elixers. S. bekleedt vele belangrijke
functies; hij is comm. der Ned. Aziatische Handel Mij. te
Amsterdam; lid der Comm. v. Toezicht der „Gemeente-
lijke Arbeidsbeurs"; vice-voorz. der Noordelijke Ned.
Vereen, v. Likeurstokers; bestuursl. der afd. Limonade-
siropen der Ned. Vereen, van fabrikanten van alcohol-
houdende en -vrije dranken; pres. van het Zieken- en Pen-
sioenfonds: ,,D. Polakstichting"; lid van den Kerkeraad
der Ned. Isr. Gemeente; lid van de Comm. van Financiën
N.I.G.; voorz. der Ned. Isr. Schoolcomm.; lid-afgevaar-
digde v. h. Bestuur Synagogaal Ressort, Groningen; vice-
voorz. van „Joodsche Gemeentebelangen"; penningm.
van het S. E. Sandersfonds voor ouden van dagen; voorz.
der afd. Groningen der S. A. Rudelsheimstichting te Hil-
versum; lid van den Raad van Toezicht op het Centraal



Isr. Weeshuis te Utrecht. - Tot zijn grootste genoegens
behooren filmen en fotografeeren. - Hij bereisde een groot
gedeelte van Europa. - Villa „Midsummer", Verl. Heere-
weg 146/2. Groningen.


