
Röhl, Amandus Heinrich Wilhelm. - Dir. der N.V. Han-
del Mij. v/h Hulshoff & Co. te Amsterdam. - Geb. 8 Mei
1896 te Kiol. - Ouders: Johann Friedrich Röhl, koopman,
en Wilhelmine Böhnsdorf. - Geh. met Alice Jahns, geb.
17 Sept. 1899. - _
Kinderen: Lic- ^ fjjf"''^.^^>r~^g^flj^^^ff
selotte, a;eb. 14
Juni 1922 en
Hans, geb. 19
Juli 1925. - Na
zijn schoolop-
leiding trad R.
als leerling in
dienst bij de im-
on export fa.
Max Schuier &
Co. te Hamburg.
Van 1915-1918
streed hij in den
wereldoorlog a.
h. Oostelijk en
het Westelijk
front, om daar-
na zijn werk-
zaamheden b. d.
Hamburgsche

fa. te hervatten.
In Jan. 1921
ging R. in op-
dracht van zijn
firma naar Am-
sterdam om bij de fa. TJ. Posthuma — een" belangenge-
meenschap der fa. Max Schuier & Co. — als liquidateur de
belangen van laatstgenoemde firma af te wikkelen. Kort
daarop begon hij met J. Hulshoff, onder den naam Huls-
hoff & Co., een agentuur- en commissiehandel in de electro-
technische branche. In 1925 trad Hulshoff uit de firma,
die in hetzelfde iaar omgezet werd in de N.V. Handel Mij.
v/h Hulshoff & Co., waarvan R. als dir. optreedt. De N.V.
heeft zich gespecialiseerd als leverancier zoowel van machi-
nes, apparaten, enz. alsook van grondstoffen en halffabri-
katen voor de fabricage van gloeilampen etc., en neemt als
zoodanig een unieke positie in deze branche in. Haar
werkzaamheden op dit gebied beperken zich niet tot Ned.,
doch zij houdt zich ook m. d. export hiervan bezig. Zij



heeft op dit gebied de alleenvertegenwoordiging v. d. N.V.
Glasfabriek Leerdam en de N.V. Vereenigde Draadfabrie-
ken in Nijmegen, alsmede van een aantal vooraanstaande
huizen i. h. buitenl. Behalve haar werkzaamheden op dit
speciale gebied en de electro- en radiobranche in het alge-
meen, is aan de N.V. ook een afdeeling metalen verbonden,
en wel als vertegenwoordiger der Mansfeld Kupfer- und
Messingwerke A.G., Hettstedt/Südharz. - Onder E.'s ener-
gieke leiding heeft de N.V. zich krachtig ontwikkeld en
kon zich vooral in de laatste jaren belangrijk uitbreiden. -
R. was verscheidene jaren bestuurslid v. d. Red. Agenten
Ver. op electro-techisch gebied. - Op 31 Dec. 1936 werd hij
tot Nederlander genaturaliseerd. - Voor zaken en genoe-
gen maakt R. vele buitenl. reizen. - In vrije uren houdt hij
zich gaarne bezig met bestud. v. econ. vraagstukken.


