
Sehonebaum, Dr. Ir. Carel Willem. - Lid der firma Bol-
dingh & v. d. Heide en dir. der School voor Suikerindustrie
te Amsterdam. - Geb. 25 Dec. 1892 te Leeuwarden. -
Vader: Gcrhard Carl S., geb. 12 Juli 1856 te Groningen;

Moeder: Sjoerd-
tje v. d. Heide,
geb. 4 Jan. 1863
te Leeuwarden.
- Geh. met Di-
derika van der
Heide, geb. 10
Juli 1896.-Kin-
deren : Robert
Carel, geb. 21
Mrt. 1922; Wal-
ter Carel, geb.
24 Jan. 1924;
Kees Carel, geb.
9 Dec. 1926;
Ans, geb. 9 Dec.
1926. - S. ont-
ving zijn oplei-
ding aan de
H.B.S. te Leeu-
"warden en daar-
na aan deTechn.
Hoogeschool te
Delft, waar hij in
1916 het scheik.
ingenieursdiplo-



ma verwierf en vijfjaar later tot doctor in de techn. weten-
schappen promoveerde; zijn proefschrift luidde: „Ozo-
nisatie van fabrieksproducten der suikerindustrie". Hij
was toen reeds van 1915 tot 1916 assistent aan het labo-
ratorium voor analytische chemie der T.H. geweest, om
sedert 1920 de directie te voeren van de School voor Suiker-
industrie te Amsterdam. - Daarnaast neemt S nog diverse
neven-functies waar, zooals: secr. der Alg. techn. vereen,
van beetwortelsuikerfabrikanten en raffinadeurs; secr.-
penningm. van het Heerma van Voss-fonds, gedel. comm.
van de Kon. Fabriek van verbandstoffen voorh. Uter-
möhlen & Co. te Amsterdam en diverse andere commis-
sariaten. — Hij is commandeur in de orde der „Mérite
Agricole" van Frankrijk. - Diverse publicaties, o.a. over
ruwsapfiltratie en zuivering van beetwortelsuiker-sappen,
zagen van zijn hand het licht, voornamelijk in het Tijd-
schrift der algem. techn. vereen, van beetwortelsuiker-
fabrikanten. — S. bezocht regelmatig suikerfabrieken in
Duitschland, Frankrijk en België en vertegenwoordigde
Nederl. in diverse intern, comm., alsmede op congressen,
de suikerindustrie betreffende. In 1937 maakte hij voorts
deel uit v. h. voorbereidend comité voor het 5e congres van
landbouwindustrieën te Scheveningen, van welk congres
hij tevens thesaurier was. - Koningslaan 43, Bussum.


