
Koek van Leeuwen, Mr. Frederik Willem Adriaan de. -
Beheerend lid der fa. „De Koek & Co". - Geb. 11 Maart
1895, te Den Helder. - Vader: Frederik Hendrik de Koek
van Leeuwen; Moeder: Willcmina Margaretha Geertruida
Mauve. - Geh. met Jkvr. Marie Louise Frédcrique van
Benthem v. d. Bergh. - d. K. v. L. heeft 2 kinderen. Hij
bezocht het Gymnasium te Haarlem en de Universiteit
te Leiden, waar hij 21 Jan. 1920 tot Dr. in de Rechtsweten-
schappen promoveerde. In 1914 trad hij als vrijwilliger
in militairen dienst, diende de geheele mobilisatie tot
Maart 1919 en verliet later den dienst met den rang van
Ie Luit. van het Reg. Grenadiers. Daarna heeft d. K. v. L
bankopleiding genoten en was geruimen tijd werkzaam als
adj. Secr. van de Ned. Reeders Ver. te 's-Gravcnhage. In
1927 trad hij in dienst als Secretaris der Directie bij de
firma de Koek & van Heel, waar hij l Jan. 1927 tot
Procuratiehouder werd benoemd. Eenige malen maakte hij
reizen naar Ned.-Indië. Op l Jan. 1932 trad hij toe als
lid der firma, wier naam op l Jan. 1935 gewijzigd werd



•

in ,,De Koek &
Co.". Deels in
die hoedanig-
heid is d. K. v.
L. voorts direc-
teur van eenige

landbouw-
maatschappijen,
werkzaam op
Java (thee en
rubber) en el-
ders, benevens
eener op ander
gebied in Ne-
derland werk-
zame maat-
schappij, terwijl
hij tenslotte
Bestuurslid - Se-
cretaris der Ver-
eeniging van

Thee-Impor-
teurs is, die do
Amsterd a msche
thee veilingen

organiseert. De
firma de Koek & Co. houdt zich in samenwerking met
haar dochter-firma te Batavia, de fa. „de Koek & Zoon"
o.m. bezig met het beheeren, resp. het vertegenwoordigen
van Directies van Cultuur-Ondernemingen in Neder-
landsch-Indië, en den verkoop van Ncd. Indische pro-
ducten, import en export daaronder begrepen, d. K. v L.
heeft het nieuwe Nederlandsche Zeerecht in het Engelsch
vertaald en publiceerde verscheidene artikelen voorn!.
over de Ncd. Ind. thee-cultuur. Hij interesseert zich
bijzondei1 voor beeldende kunsten. - Overboschlaan 24,
Heemstede.


