
Laer, Egbert van. - Directeur van W. Bernet & Co. N. V.
- Geb. 14 Augustus 1901. - Vader: Johannes Adriaan van
Laer, oprichter der fa. Johan A. van Laer, Ijzerhandel. -
Geh. met Adriana Blankenberg. - Kinderen: Egbert, geb.
7 Juli 1927; Anna Elizabeth Suzanna, geb. 23 Octobcr
1928; Arnoud Hendrik, geb. 13 Juli 1930.-Te Hilversum
bezocht v. L. de H.B.S. 5-j.c. waar hem in 1918 het eind-
diploma werd uitgereikt. Twee jaren bracht v. L. op
kantoor door, waarna hij in 1920 naar Argentinië vertrok
en in dienst trad bij de Hollandsche Bank voor Zuid-Ame-
rika. Ruim een j aar later keerde hij weer naar ons land terug
en werd aangesteld als procuratiehouder van de
toenmalige firma W. Bernet & Co. Na eenigen tijd werd
hij als firmant in de zaak opgenomen en toen in 1934 de
firma omgezet werd in een N.V., volgde zijn benoeming
tot Directeur. — Zijn vader, J. A. van Laer, associeerde
zich in 1895 met den Heer J. Dudok van Heel en in 1910
vereenigde zich deze firma met de firma W. Bernet & Co.,
Ijzer en Staalhandel, waaruit de N.V. Amstcrdamsche
IJzer- en Staalhandel v/h W. Bernet & Co. voortkwam.
In 1918 werd de N.V. opgeheven en ontstond de firma
W. Bernet & Co., welke echter in 1934 wederom in een
N.V. werd omgezet, zoodat do huidige naam W. Bernet &



Co. N.V. is. - v.
L. is Voorzitter
van de Algem.
Vereeniging v/d
Ijzerhandel, en

Commissaris
van de N.V.
,,Staalmeubel",
fabriek van sta-
lenkantoormeu-
belcn te Amster-
dam. Hij maak-
te verschillende
reizen, o.a. naar
Argentinië, Chi-
li, Brazilië, Fin-
land en Zweden.
— Hij heeft groo-
te belangstelling
voor de geschie-
denis der stad
Amsterdam en.
is in het bezit
van vele boeken
en prenten over
dit onderwerp. -

Sport: o. a. paardrijden. - Huize „Laerheide", van Bee-
vcrlaan 12, Laren N.H.


