
Hulman, Hendrik Frederik. - Makelaar en taxateur. -
Den 9en Juli 1882 te Amsterdam geboren als zoon van
Anna Frederika Geertruida Kors en Johan Anton Hul-
man. - Hij huwde op 14 Maart 1906 met Christine Gerar-

dina Maria van
Lom. - Zoon:
Johan Anton,
geb. 29 Apr.
1908, eveneens
makelaar en
taxateur, geh.
m. Elly Maria
Thümann. - H.
ontving M. O.,
bezocht daarna
een industrie-
school en kwam
vervolgens in
de zaak van zijn
vader, die reeds
sedert 1880 ge-
vestigd was als
aannemer, in
hetzelfde jaar
tot makelaar
werd benoemd
en een behoor-
lijk rendeerend
bedrijf had. -
H. ging met
zij 11 vader een

vennootschap aan onder de firma J. A. Hulman en Zn.,
welke vennootschap in 1923 ontbonden werd, terwijl H.
van dien tijd af voor eigen rekening de zaak voortzette.
In 1926 heeft H. het aannemersbedrijf beëindigd en alleen
als makelaar en taxateur de zaak voortgezet. - H., die
sinds 1906 als makelaar is beëedigd, heeft een zeer drukke
practijk, welke zich gestadig verder ontwikkelt. — Het be-



drijf, dat gevestigd is aan den Amstel 53 te Amsterdam,
beweegt zich hoofdzakelijk op het gebied van taxaties
voor particulieren, voor diverse instellingen, banken, enz.,
koop en verkoop, huur en verhuur van perceelen en admi-
nistratie van huizen. De zaak geniet een zeer goede repu-
tatie. — H. is lid van de Makelaarsvereeniging te Amster-
dam, waarvan hij vroeger ongeveer 10 jaren penningmeester
was en van de oprichting af lid van de Amsterdamsche
Vereen, van Makelaars en Experts in Onroerende Goede-
ren te Amsterdam. - Sinds Jan. 1932 is H. woonachtig te
Heemstede, terwijl zijn kantoor gevestigd bleef te Am-
sterdam aan den Amstel. — Zijn zoon, Johan Anton Hul-
man Jr., is sinds 1928 bij hem op kantoor, heeft zich voor
een groot deel reeds ingewerkt en hoopt in de toekomst
de zaak voort te zetten - Amstel 53.


