
Muller, Hendrik. - Directeur der Handel Mij. H. Albert
de Bary & Co. N.V. te Amsterdam. - Geb. l juni 1892 te
Rotterdam als zoon van Abram Muller, Directeur der Ned.
Handel Mij., thans overleden, en Adriana Gerardina Pit.
- M. huwde met r.._, __. _ _„,,„„ ,„, =,• ——, ,mm
Emma Doro-
thea Marie Reh-
bock, die hem
twee kinderen
schonk, t.w.:
Hendrik, geb.
11 Sept. 1927,
en Alexander
Samuel, geb. 15
Juni 1930.-Hij
bezocht de O.
Handelsschool

te Amsterdam
en voltooide
zijn opleiding
met een j aar
studie aan de
Handels Hoch-
schule te Keu-
len. - Daarna
trad hij in dienst
bij de Handels-
Vereen, v/h

Reiss & Co.
Ook werkte hij
bij de fa. Blij-
denstein & Co. te Londen. - In den mobilisatietijd stond
hij twee jaar onder de wapenen. Van 1916 tot 1919 was hij
werkzaam te Batavia, Semarang en — 2| jaar — te Cal-
cutta bij de N.V. De Scheepsagentuur. - Na 1919 werkte
hij te Calcutta, Bombay en Karachi voor de Handels-
Vereen. „Holland-Bombay". Zeven jaar daarna werd hij
voor deze vennootschap directeur te Amsterdam. — Sedert
1937 is hij directeur van de Handel Mij. H. Albert de Bary
& Co. N.V. - Verder is M. nog comm. van de Ned. Wol

Mij., lid van het bestuur der Vereen, voor Voortgezet Han-
delsonderwijs, penn. van de Nat. Vereen, voor Handels-
onderw. en voorz. der Prop. Vereen, voor onderw. aan vol-



wassenen. Voorts zit hij in het hoofdbestuur van het fonds
tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapendeii
dienst in de Nederlanden en van de Vereen. „Liefdadig-
heid naar Vermogen". Hij was indertijd voorz. van de
Vereen. „Hou' en Trouw". Tenslotte is hij nog lid van
de plaats, comm. van toezicht op het M.O. - Ter gelegen-
heid van het 50-jarig jubileum van de Vereen. „Hou' en
Trouw" schreef M. een overzicht van de Geschiedenis dier
vereeniging. - Hij heeft alle werelddeelen bereisd en stelt
veel belang in geschiedkundige onderwerpen. - Oranje
Nassaulaan 49, Amsterdam.


