
Dudok van Heel, Frithjof Aage. - Comm. in effecten;
lid der fa. Dudok van Heel & Go., voorheen Wurfbain &
Zoon en van de firma Lodeesen & Huisken te Amsterdam.
- Geb. 30 Juni 1892 als zoon van George Prederik Dudok
van Heel, geb.
30 Juni 1860,
overl. l Sept.
1934, lid der
fa. Wurfbain &
Zoon, later Du-
dok van Heel &
Co., lid der fa.,
en van Maria
Geertrui Wurf-
bain, geb. 18
Juli 1862, overl.
23 Oct. 1922. -
Geh. 20 Oct.
1933 te Naar-
den met Maria
Catharina Li-
berta van Leeu-
wen Boomkamp.
— Uit dit huwe-
lijk werden ge-
boren : Ciska op
9 Jan. 1935 en
Frederik Carl
Frithjof op 28
Juli 1936.-Na-
dat D. v. H. de
Handelsschool te Amsterdam had bezocht, genoot hij
gedurende eenige jaren bankopleiding te Parijs bij de
Banque Hollando-Americaine en bij de Banque de Paris
et des Pays Bas te Parijs. - Nadat hij aan het eind van de
mobilisatie den dienst als res. 1ste luitenant der Veld-Art.
had verlaten, werd hij aangesteld als proc.-houder bij de
fa. Dudok van Heel & Co. In 1926 werd hij als firmant
in deze fa. opgenomen. In 1937 werd hij tevens opgenomen
als firmant in de firma Lodeesen & Huisken. Voor be-
schrijving van de fa. zie biogr. Mr. Dr. C. Sleeswijk. -
D. v. H. is o.a. comm. van de Ceram Petroleum Mij.,
plaatsverv. lid van den Beleggingsraad, lid van het Alg.
Kant. v. Administratie te Amsterdam, secr.-penningm.
van het Colenbranderfonds; verder bestuurslid van de
Noord-Hollandsche Jachtver., van de Ver. Concours Hip-
pique te Amsterdam en van de Water sport ver. Loosdrecht.
- Hij is begiftigd met het Mobilisatiekruis en met het
officierskruis voor 20-j. dienst. D. v. H. heeft verschillende
artikelen gepubliceerd op hippisch gebied. - Hij bereisde



een groot deel van Europa. Voorts is hij een liefhebber
van de zeil- en. paardensport. - Zuiderhof, Naarden.


