
Redelé, Julien Charles. - Dir. Biscuit en Chocolade-
fabriek „Victoria" Dordrecht. - Geb. 12 Oct. 1871 te
Eindhoven. - Vader: Charles Joseph Edouard R., geb.
Dixmuiden, zeepfabrikant te Eindhoven.; Moeder: Elise

^^ Nijpels, geb.
Maastricht. -
Geh. 17 Oct.
1899 te 's-Gra-
venhage met
Adriana Kleyn
van Willigen. —
Kinderen: Char-
les Hendrik Ju-
lien, geb. 14
Aug. 1900, geh.
m.J.H.vanMes-
dag; Ida Jeanne
Adriana, geb. 4
Juli 1902, geh.
met Dr. H.
Geertsema en na
diens dood met
S. de Vet, neuro-
chirurg; Julien

fe;( Mari, geb. 27
Sept. 1906, geh.
met M. Schilt-
huis, dochter v.
h. 2e kamerlid
Jan Schilt huis.
— R. was, na de

middelbare- en de Handelsschool, resp. in België en in
Duitschland te hebben doorloopen, in verschillende fabrie-
ken in het buitenland werkzaam. Hij vertoefde daar ge-
ruimen tijd, o.m. om zich van de arbeidstoestanden op de
hoogte te stellen. Vervolgens trad hij in dienst bij de zeep-
fabriek van zijn vader. In 1904 richtte hij te Dordrecht de
biscuitfabrieken „Victoria" op, waaraan hij in 1926 een
chocoladebedrij f toevoegde. In den loop der jaren hebben
de zaken een groote vlucht genomen; op bescheiden
schaal begonnen, werkt de fabriek thans met 800 man per-
soneel. Doordat de export in de oorlogsjaren werd stilge-
legd, heeft het bedrijf moeilijke jaren doorgemaakt. Het
bedrijf verheugt zich thans echter in een grooten vooruit-
gang. Vooral aan den socialen kant van het bedrijf wordt
door de directie voortdurend speciale aandacht geschonken.
- R. is oud-voorz. van het Verbond van Ned. Fabrikanten-
vereen, te 's-Gravenhage en van het Verbond van Ned.
Werkgevers, oud-lid, thans lid van Verdienste van het
Dag. Bestuur van den A.N. W.B. Hij belastte zich speciaal
met de bewegwijzering van de Nederlandsche wegen, vol-
gens het bekende systeem. R. bekleedde het voorzitter-
schap van verschillende vereenigingen op sportief en toe-
ristisch gebied. Het watertoerisme had zijn voorliefde. -
Zijn publicaties bestaan voornamelijk uit dagblad- en
tijdschriftartikelen op het gebied van arbeiderstoestan-
den. - Groote belangstelling heeft hij voor de zakelijke en
sociale gedeelten der samenleving. - Rutger Jan Schim-
melpennincklaan 7, 's-Gravenhage.


