
Hirschfeld, Friedrich Carl. - Koopman en industrieel. -
Geb. 28 Febr. 1862 te Bleicherode am Harz. - Ouders: Lud-
wig Carl Hirschfeld, laiidb., en Christiane Zimmermann. —
Geh. met Ida Rieckmann, geb. 6 Januari 1861. - Kinde-

ren: Maria Ida,
geb. 18 Febr.
1892, geh. met
H. Dudok van
Heel; Dorothea
Meta, geb. 20
Mei 1893, geh.
met M. W. van
Stein Gallen-
fels; Charlotte
Auguste,geb. 18
Septemb. 1894,
goh. met W. te
Hennepe; Wil-
helmina Caroli-
na, geb. 14 Jan.
1898. - Na zijn
schoolopleiding
te Mühlhausen
in Thiiringcn,
begon H. zijn
loopbaan als
jongste bedien-
de op het ban-

kierskantoor
van de fa. En-
gelhart & Wey-

mar te Mühlhausen. Vervolgens trad hij in dienst bij de fa.
Bernard Falk te Northeim in Hannover. In 1883 vertrok
hij naar Holland, waar hij als boekhouder-kassier, later
als boekhouder-correspondent bij de fa. Gust. Briegleb te
Amsterdam werkzaam was. Vier jaar later volgde zijn
benoeming tot proc. houder, waarop hij in 1897 mede-
firmant werd. De fa. Gust. Briegleb werd in 1870 opge-
richt door O. W. G. Briegleb als agentuur- en commissie-
handel; de fa. legde zich speciaal toe op den handel in
chemisch pharmaceutische producten, en op den handel
in Indische medicinale drogerijen, waarbij kinabast de
voornaamste plaats innam. In 1885 werd door O. W. G.
Briegleb, in samenwerking met Dr. Riep, do fabricage van



scheeps- on lakvcrven ter hand genomen, aanvankelijk
onder eigen firma, doch sedert 1897 onder de N. V. Le Ri-
polin, Paris-Londen-Bruxelles. - H. had voor deze onder-
neming procuratie, werd later secretaris-generaal en in
1921 lid van den Haad van beheer, tevens belast mot de
leiding der zaak in Holland en administrateur van de S. A.
Beige Le Ripolin te Brussel. Ten slotte is H. directeur
van de Kina Cultuur Mij. „Cuxhona" Amsterdam. Voor
zaken bezocht H. de meeste landen van Europa. — Graaf
Wichmanlaan 28, Bussum.


