
Lam, Mozes Marcus (zich noemende M. Lam Jr.). -
Commissionnair, hoofdzakelijk diamanten, andere edel-
gesteenten en paar Ion. - Geb. 24 Sept. 1872 te Amsterdam,
als zoon van Eva Bierman en Marcus Mozes Lam. -Geh.

met Rachel
Brandon, geb.
6 Mei 1873 te
Amsterdam.
Kinderen: Mar-
cus, z.n. Mart ij n
geb. l Mei 1895,

makelaar in
koffie, geh. met
Caroline Roze-
laar; Sophia

Louise, geb. 14
Juni 1900, geh.
met Willem Ma-
rie van Ncyen-
hoff, commis-
sionnair in dia-
mant te Ant-
werpen ; Eveli-
nc, geb. 28 Mrt.
1906, geh. met
Max Goyarts,
leider van de

Wolafd. der
N.V. Textiel-
fabriek H. v.
Puyenbroek te

Goirle; Alice, geb. 6 April 1912, geh. met Cornelis van
Raalten, rubberplanter bij H.V.A. - Op de 3-j. H.B.S. en
de Openbare Handelsschool te A'dam genoot L. theore-
tische opleiding. Reeds in 1889 kwam hij in dienst bij de
fa. Jacques van Gelder & Co., waar hij in 1891 procuratie-
houder werd. — Vervolgens werd L. lid van de fa. B. van
Gelder, diamant fabrikant en in 1900 lid der fa. Mauritz
Saks & Co., comm. in diamant. - In 1905 heeft L. zich
zelfstandig gevestigd als comm. hoofdzakelijk diamanten,
andere edelgesteenten en paarlen. Hij bekleedt verschil-
lende functies, o.a. is hij lid van het dagelijksch bestuur
van het Economisch Historisch Archief; lid van het be-
stuur van het Zuid-Amcrikaansch Instituut; penningm.
van de Vereen, tot het stichten van een bijzonder hoog-
leeraarschap in de Oost-Europeesche Cultuurgeschiedenis;
curator van den Russischen Leerstoel van Prof. Bruno
Becker; penningm. van de Vereen, voor Veilig Verkeer en
voorz. van de Vereen, van Kooplieden in geslepen dia-
manten te Amsterdam. - L. is officier in de orde van
Oranje-Nassau en officier van het Legioen van Eer. - Op
buitenlandsche reizen bezocht hij de meeste landen van
Europa en Noord-Amerika.- Bachstraat 21, Amsterdam-Z.


