
Würdemann, Ludwig. - Firmant L. Würdemann en Co.,
Koffie- en Theehandel import en export. - Geb. te Lenge-
rich in Hannover (Duitschland), 9 Oct. 1854. - Vader:
Johann Bernhard Anton Würdemann, leeraar oude talen.;

Moeder: Sophie
Charlotte Li-
sette Wintzer. —
Gehuwd met
Catharina Ma-
rie Wilhelmine

Buddenberg,
langen tijd Re-
gentes van het

s^lj Evangelisch-
Luthersch Wees-
huis te Amster-
dam. - Na de
Lagere School
doorloopen te
hebben, was W.
gedurende en-
kele jaren op de
Latijnsche Sch.,
waaraan zijn
Vader verbon-
den was, om
daarna te Osna-
brück een prac-
tische opleiding
in den handel te
ontvangen op

het kantoor der koffie-engros-firma N. G. Ringelmann. -
In 1873 vertrok W. naar Amsterdam, waar hij tot 1882 als
correspondent op het kantoor van een reederijfirma
werkzaam was, waarna hij tezamen met zijn broer Arnold
Würdemann, overging tot het stichten van de fa. L. Wür-
demann en Co., welke zaak sinds den dood van A. W. in
1915 geheel beheerd wordt door L. W. - In den loop der
jaren heeft de firma haar relaties gestadig weten uit te
breiden, zoodat zij thans zaken doet met Duitschland,
Engeland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Estland,
Spanje, Roemenië en Ned.-Oost-Indië. - W. maakte ge-
regeld reizen naar het buitenland, zoowel voor genoegen,
als voor zakendoeleinden. - Zijn verdiensten werden offi-
cieel erkend door de benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau en de verleening van het Eerekruis eerste
en tweede klasse door de Duitsche Regeering van het
Duitsche Roode Kruis. - Hij verheugde zich in de bijzon-
dere waardeering van wijlen Prins Hendrik, tot aan diens



dood toe. Ook werd hij op zijn SOsten geboortedag door
den Senaat der Lutherakademie te Sondershausen tot
Eercsenator benoemd. — W. heeft op gebied van kerkelijke
organisatie zeer veel gedaan, o.a. is hij mede-oprichter der
Duitsche Zeemanszending en oud-lid, momenteel eerelid
v. h. hoofdbestuur v. h. Ned. Luth. Gen. voor in- en uit-
wendige zending te Amsterdam, waarvoor hij veel belang-
stelling heeft. - Jacob Obrechtstraat 33, Amsterdam.


