
Meulen, Leendert Cornelis van der. - Geb. te Amsterdam
9 Jan. 1864. - Vader: Johaimes Hendricus van der Meulen
houthandelaar; Moeder: Albertina Wilhelmina Brester. -
L. C. v. d. M. is op 7 Aug. 1890 te Amsterdam geh. met
Cornelia Wil-
helmina Chris-
tina van Manen,
een koopmans-
dochter, geb.10
Aug. 1865. -
Kinderen: Al-
bertine Elisa-
beth, geb. 6 Juli
1891, geh. met
den kunstschil-
der Lodewijk
Schelf hout; Jo-
hannes Hendri-
cus, geb. 3 Aug.
1893, geh. met
Alfhild Nörbec
Ohlsen; Alber-
tina Wilhelmi-
na, geb. 14 Aug.
1894, geh. met
Willera Jacob
Rinkel. — v. d.
M. kwam, na
het doorloopen
van de lagere
school, in 1878
op de Handelsschool te Amsterdam. Van. daar ging hij als
volontair naar de Stoomhoutzagerij en -schaverij van de
firma van der Meulen & van Epen om het houtvak te lee-
ren; hij bleef daar 6 jaren en richtte toen met zijn broeder
een eigen houtzaak op onder denfirman. L. C. van der Meu-
len & Co., welke zaak 1| j aar later werd opgenomen in de
bekende houtkooperij van Ambagtsheer & van der Meulen
aan de Houthaven te Amsterdam, waarvan hij dadelijk
werkend vennoot werd. Als zoodanig bleef hij werkzaam
gedurende 48 jaren, die (met uitzondering van de laatste
drie, welke in de algemeene malaise vielen) voor zijn firma
en voor hem succesvol mochten zijn. Na zijn uittreden uit
de fa. A. & v. d. M. vestigde hij zich zelfstandig als arbiter
en expert in houtzaken en werd kort daarop door F. Poulie
dir. der Mij. De Pijnhouthandel te Amsterdam, aangezocht
om in diens N.V. als gedel. commissaris op te treden. In
Juni 1935 aanvaardde hij deze functie, welke hij nog steeds
waarneemt, naast zijn eigen werk als arbiter. Als vakman
heeft v. d. M. ook een groot deel van zijn tijd besteed aan
Alg. Belangen: Hij is gedurende ongeveer 25 jaar in het
Bestuur en verder in allerlei functies van den Ned. Hout-
bond werkzaam, die voor den houthandel in Nederland,
in ruimen zin, opkomt. Ook thans is hij nog lid van den
Bondsraad, die het bestuur telkenmale van advies dient
in belangrijke zaken. Buitendien is hij voor den Houtbond
nog voorz. van de groep voor sociale belangen (w.o. het
afsluiten van arbeidscontracten met de werklieden-organi-
saties), voorz. der Bedrijfsvereert. van de ziektewet voor
het houtbedrijf, lid van het dag. bestuur van de vereen.



„Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgevers-
bonden", lid van de Rijksbevrachtingscomm. voor de
Binnenscheepvaart, lid der Normalisatiecomm. inzake
hout en adviseur van het Bondsbestuur en van de leden
betreffende de sedert 4 jaren bestaande invoerrechten op
hout. - L. C. v. d. M. behoort met Ph. Faber tot de oudste
bezoekers van de Houtbeurs, die 's Maandags in het Pool-
sche Koffiehuis wordt gehouden. — Tot zijn liefhebberijen
behooren muziek, turnen, paardensport, bergklimmen. -
Hij was mede-oprichter van de Wagnervereen. (52 j . ge-
leden), jarenlang werkend lid (violoncel) en voorz. van de
Amst. Orkestclub. Voorts was hij lid en ook voorz. der
Gymnastiekvereen. „Lycurgus Archilles", bestuurslid
(eerst penningm., later voorz.) van het Kon. Ned. Gymn.
Verbond, voorz. van het Gewest Noord-Holland van dat
verbond, en voorz. van den Amst. Turnbond. - In de jaren
1917-1919 was hij voorz. der Regelingscomm. voor het
gouden feest van het K.N.G.V.; hij is thans nog eerelid
van dat verbond, evenals van den Amst. Turnbond en van
den Belg. Turnbond. Verder is hij drager van den Ehren-
nadel der Deutschen Turnerschaft, eerelid der N.-Holl.
Jachtvereen. (paardensport), veteraanlid der Ned. Alpen-
vereen, en eveneens des Deutschen und Oesterr. Alpen-
vereins. - Van Sept. 1928 tot Juni 1929 maakte v. d. M.
een reis om de wereld. - Meerweg 21, Bussum.


