
Brandeler, Jhr. Dr. Johan Jacob Elisa van den. - Gedel.
Commissaris der Algemeene Kunstzijde Unie N. V. te Arn-
hem. - Geb. te Sassenheim, 5 Maart 1888. - Vader: Jhr.
Martinus van den Brandeler, in leven burgemeester van

Middelburg; ' ._ , _rr_ „ ,
Moeder: Johan-
na Adriana Pi c- [
ternella Geer-
truida Klem. -
Geh. met Jo-
hanna ïonia,
Kolff. - Kinde-
ren : Jhr. Mar-
tinus, geb. 31
Aug. .1016;
Jkvr. Elisabeth
Johanna, geb.
30 April 1019;
Jhr. Adrianus
Antonie, geb.
18 Deo. 1022. -
Na het Gymna-
sium te Schie-
dam te hebben

afgeloopen,
kwam Jhr. v. d.
Br. in 1006 te
Leiden, waar
hij in 1912 op
stellingen, pro-
moveerde tot
doctor in de rechten. In hetzelfde jaar vestigde hij zich als
advocaat en procureur te Zwolle, en daar oefende hij tot
1023 practijk uit. In dit tijdperk vond hij, naast zijn druk-
ken werkkring als advocaat, gelegenheid zijn arbeids-
kracht beschikbaar te stellen voor diverse alg. en sociale
doeleinden en was hij o.m. mede-oprichter der Op. Lees-
zaal te Zwolle, bestuurslid van Pro Juventute, kantonr.
plaatsv., secr. en plv. voorz. van het Comité tot Ontwik-
keling en Ontspanning van geïnt. militairen in Nederland,
opr. en voorz. van de Burgerwacht enz. — In 1923 werd hij
benoemd tot sccr. cler directie van de E.N.K.A. te Arn-
hem met den titel van onder-directeur. Bij de fusie in het
kunstzijdobcdrijf, welke plaats had in 1920, trad hij uit de
directie der E.N.K.A. en aanvaardde de aanstelling als
secr. van den Raad van Commissarissen der A.K.U. Vier
jaren later werd hij benoemd tot Gedel. Commissaris dier
Vennootschap. Jhr. v. d. Br. is verder comm. van diverse
dochterondernemingen der A.K.U. in binnen- en buiten-
land en maakte, mede in verband met de oprichting der
buitenl. afdeclingen, diverse reizen zoowel in Europa als
Amerika. Hij is sedert geruimen tijd oen der eerste leiders
op juridisch en financieel gebied van de Algemeene Kunst-
zijde Unie N. V. - Hij toont ook thans zijn interesse voor
diverse maatschappelijke en wetenschappelijke doeleinden
en is o.m. sedert jaren lid van den Raad van. Arbeid te
Arnhem, directeur der Hollandsche Mij. van Wetenschap-
pen te Haarlem enz. Jhr. v. d. Br. is eereridder van de
Johanniter-Orde in Nederland. - Arnhemsche Straat-
weg 40, Velp.


