
Hodes, Christiaan. - Dir. N.V. Mij „Nutricia" to Zoeter-
meer.- Geb. 6 Mrt. 1880 te Schiedam. - Vader: Adria-
nus Hodes, chef bij de fa. J. J. Melohers W.zoon te Schie-
dam. - Moeder: Francisca Risweick. - Op 8 Jan. 190.'} te
Schiedam geh.
met Christina
Verheul. - Kin-
deren: Jan, ge-
boren 14-6-'05,
werkzaam als
assistent van
zijn Vader bij
de N.V. Mij'.

„Nutricia";
Adrianus, geb.
2f>-8-'06, geh.
met I. Tuyten,
industrieel in
Frankrijk; Bep,
geb. 8-10-'09,
goh. met P.
Schilte, lid der
firma P. D.
Schilte. H .
genoot lager en

middelbaar
onderwijs te
Schiedam en
kwam op J ;">-
jarigen leeftijd
als jongste be-
diende bij de fa. J. Honnerlage Grete te Schiedam.
Zeven jaar later trad hij in dienst bij de N.V. Mij . „Nu-
tricia", waar hij aanvankelijk als boekhouder werkte,
later als procuratiehouder. In 1920 benoemd als Directeur.
-In 1932 werd H. lid van den Raad van Bestuur der N.V. -
De N.V. Mij. „Nutricia" heeft fabrieken te Zoetermeer,
Cuyk en Laeken (bij Brussel), exploiteert in de voor-
naamste plaatsen van ons land eigen winkels en pro-
duceert melkpoeder — gecondenseerde melk, voedings-
middelen voor suikerzieken en zuigelingen- welke produc-
ten naar alle deelen der wereld geëxporteerd worden. -
Zij heeft een personeel van ca. 4.'W man. - Ff. was in
vroeger jaren bestuurslid van de Vereen, van fabrikanten
van melkproducten en van de Vereen, van kindermccl-
fabrikanten, van de Vereeniging van Zuivelfabrieken en
Mclki n richtingen en lid van diverse adviescommissies v. d.
Crisis Zuivel Centrale. Thans is hij nog bestuurslid van
het Botercontrólestation Z.-Holland, terwijl hij deel uit-
maakt van drie te 's-Gravenhage gevestigde controle-
stations voor boter en kaas. — H. bezocht geregeld voor
zaken Engeland, Duitschland, Frankrijk, België en I t a l i ë
en gaf belangrijke uitbreiding aan de zaken der Mij.
„Nutricia", welke oorspronkelijk als Botcrfabriek werd
opgericht. - Bavoylaan 11, Park Marlot, 's-Graven-
hage.


