
Antheunissen, Ir. Carel Frederik. - Directeur der Han-
delsvereeniglng „Buderus". — Geb. te 's-Gravenhage,



26 Juni 1882 als zoon van Willem Karel Christiaan A. en
Elisabeth Carolina Heinsius. — Geh. met Johanna Adèle
Kramer. - Kin-
deren: Dr. Fey-
tje Maria Jaco-
ba, geb. 5 Apr.
1912, geh. met
Paul Wenzel,
verbonden aan
het Duitsche
Gen.- Consulaat
te Amsterdam;
Elisabeth Maria,
geb. 2 Mei 1916;
Lina Mar gare -
tha,geb. 24 Jan.
1921. - Na m
zijn geboorte-
stad het eind-
diploma H. B. S.
5-j.c. behaald te
hebben, het A.
zich aan de
toenmalige Po-

lytechnische
School te Delft
inschrijven en
studeerde in
1908 gas-che-
mie aan de Techn. Hoogesch. te Kaï'lsruhe. Sindsdien was
hij op versch. fabrieken in Duitschland, Oostenrijk en
België als ingenieur werkzaam. Begin 1914 keerde hij naar
Nederland terug en kort na het uitbreken van den wereld-
oorlog aanvaardde hij de directie van de N.V. Leidsche
Kalkzandsteenfabriek, een functie, die door hem tot 1920
bekleed werd, daar hij in dit jaar werd aangesteld tot
procuratiehouder der Handelsvereeniging „Buderus", om
6 jaar later tot dir. te worden benoemd. Deze Handelsv.
is de gelijknamige verkoopsorganisatie van een Duitsch
Hoogovenbedrij f, dat in 1731 werd opgericht en tot de be-
langrijkste ijzerindustrieën van Europa behoort. In de
Kon. Bibliotheek te 's-Gravenhage bevindt zich het ge-
denkboek ,,Vom Ursprung und Werden der Buderus'schen
Eisenwerke", uitgegeven bij het 200-j. bestaan der onder-
neming, waaruit zeer veel wetenswaardigs omtrent dit
bedrijf, kan worden geput. Ir. A. heeft zitting in versch.
belangengemeenschappen en verkoopsorganisaties en
maakte als zoodanig vele reizen door Europa. Van zijn
hand verschenen diverse tijdschrift- en courantenartikelen
op handels-, econ.- en techn. gebied. Hij is voorz. van de
Kon. Ned. Motorboot Club en de beoefening van de water-
sport behoort tot zijn grootste liefhebberijen. - Larix-
laan 43, 's-Gravenhage.


