
Bodenstedt, Carl Theodor. - Directeur Wm. H. Muller &
Co. - Geb. op 31 Aug. 1887 te Bremerhaven als zoon van
den kapitein ter Koopvaardij Wilhelm Bodenstedt en
Elisabeth Prencke. - Hij huwde op 26 October 1926 met
Elisabeth Maria Wallisch. - B. bezocht het Gymnasium te
Bvunswijk en genoot daarna opleiding voor de koopvaardij.
Hij maakte reizen als officier Ie stuurman en waarnemend
gezagvoerder en ging in 1919 over in gouvernementsdienst.
B. werd aangesteld bij den havendienst als ambtenaar, ter
beschikking v. d. Havenmeester te Bandjermasin, waar hij
tot 1921 werkte als ontschepingsambtenaar. In 1922



trad hij in dienst
bij de fa. Wm.
H. Muller & Go.
te Soerabaja.
Na verloop van
eenige j aren
vertegenwoor-

digde hij de fir-
ma als agent
en in 1933 werd
hij benoemd tot
Directeur te
Batavia. - Wm.
H. Muller & Co.
N.V. gevestigd
te Rotterdam
en in Nederland
welbekend in
kringen van

scheepvaart-
en ertsbedrij -
ven, heeft in
1921 „shipping"
kantoren op Ja-
va geopend.
Het hoofdkan-

toor bevindt zich te Batavia, terwijl bijkantoren
gevestigd zijn te Tandjong Priok, Semarang en Soe-
rabaja. Zij zijn hoofdvertegenwoordigers van de Ham-
burg -Amerika-lijn te Hamburg; de Norddeutscher
Lloyd te Bremen; Dadwell Castle Line, Liverpool;
Bank Line, Londen en A. P. M011er, Kopenhagen.
Verder treden zij op als charter agents. - In verband
met het steeds toenemende reizigers- en toeristen-
verkeer in Nederlandsch-Indië werd in 1937 aan de Passage-
kantoren een spec. af d. v. toeristen en reizigersverkeer
toegevoegd en te Weltevreden een apart kantoor daar-
voor geopend. — Verder was B. lid v. h. bestuur der Deut-
sche Klub te Soerabaja, een jaar lang zelfs voorz. v. d.
Klub te Batavia, en vier jaar lang president v. d. Duitsche
Bouwmaatschappij. Ook is hij lid v. d. Rotary Club. -
Zakenreizen brachten hem naar de meeste Europeesche
landen. - B. heeft groote belangstelling voor antieke meu-
bels en oud porcelein. Vooral voor de Javaansche kunst
heeft B. een warm hart. Bovendien verzamelt hij post-
zegels. - Batavia, Tjikini 62.


