Veder, Abraham S. - Directeur der N.V. Amsterdamsche Tricot- on Kunstzijdefabriek. - Geb. 10 Oet. 1875 te
Amsterdam. — Zoon van wijlen S. I. Veder, Vennoot van
de Diamantfirma Veder & Rozelaar te Amsterdam en

A. Veder Rozclaar. — Geh. met
Sophie
van
Weerden.-Kinderen :
Vera
Carla, geb. 27
Oct. 1913; Alexander Henri,
geboren 9 Sept.
1904, geh. met
Lucretia
J.
Druyf, bedrijfsleider in de zaak
van zijn vader.
- V. doorliep de
Regulierssch.
en de Openbare
Handelsschool
met 5-j.c. te
Amsterdam en
kwam voor het
eerst in de practijk bij de fa. S.
Lehmans. Om
zijn technische
kennis te vermeerderen ging hij eonigcn tijd naar Manchester, waar hij
werkz. was bij de fa. Paul Süssmann & Co. In 1896 vestigde
hij zich te A'dam als agent van verschillende Duitsche en
Engelsche concerns. Sedert 1925 bekleedt hij zijn tegenwoordige functie. Hij heeft met zijn verschillende producten reeds vijf gouden medailles en een groot aantal eerediploma's behaald. — Niettegenstaande zijn drukke werkzaamheden, vond hij toch steeds tijd, zijn interessen op
sociaal terrein daadwerkelijk te toonen, zoodat hij een
vooraanstaande plaats in het openbare leven inneemt.
Sinds 1912 maakte hij deel uit van den Kerkeraad der
Nederlandsch Israëlietische Hoofdsynagoge, sinds 1914
van het Nederl. Israëlietisch Armbestuur en sinds 1916
van de Commissie van Financiën der Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Voorts is hij sinds 1918 Lid van het Kerkbestuur, waarvan de jaren 1935 en '36 als voorzitter. Het
College van Regenten van het Centraal Israëlietisch Weeshuis te Leiden telde hem van 1918—1922 onder zijn leden
en tenslotte is hij reeds geruimen tijd Voorzitter van het
Israëlietisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis. - De regeering erkende zijn verdiensten door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. - V. heeft een groot
deel van Europa bereisd. Hij bezocht o.a. Duitschland,
Ïsjecho-Slowakije, Engeland, Scandinavië enz. — Zijn
interessen bewegen zich voor het grootste deel op sociaal
en economisch terrein. Ook besteedt hij een groot gedeelte
van zijn tijd aan het doorwerken van binnen- en buitenlandsche vakliteratuur. - Prinsengracht 1097, Amsterdam.

