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Lodeizen, Mr. August Frederik. - Directeur der N.V.
Wm. H. Muller & Co. en beheerend vennoot van de Comm.
Venn. Wm. H. Muller & Co. - Geb. 16 Juli 1888 te 's-Her-
togenbosch. - Vader: Johannes L., was verificateur der
Invoerrechten

en Accijnzen;
Moeder: Neel-
tje Boers. - Mr.
L. is gehuwd m.

Margaretha
Gij s wij t te Am-
sterdam op 12
Oct. 1922. -
Kinderen: Nele

Margaretha,
geb. 25 Juli
1923; Johannes
August Frede-
rik, geb. 20 Juli
1924; August
Frederik, geb.
27 Maart 1927
en Margaretha
Francine, geb.
lONov. 1928.-
Na het verlaten
d. Rijks Kweek-
school voor On-
derwijzers, in
1907, werd hij
onderwij zer te
Amsterdam. - In vrijen tijd studeerde hij voor het Staats-
examen A en vervolgens ook rechten. — In 1918 promo-
veerde hij te Amsterdam tot Mr. in de rechten. - Na zijn
promotie kreeg hij een aanstelling bij de Incasso Bank te
Amsterdam, als chef van het secretariaat, welke functie
hij later verwisselde met die van secretaris van de directie
van genoemde bank en als zoodanig was hij tot 1925
werkzaam. - In laatstgenoemd jaar trad hij in dienst bij
de E.N.K.A. (Kunstzijdefabriek), waar hij eerst assistent
van de directie was, later directeur van de „Maekubee"
(Maatschappij tot exploitatie van Kunstzijdefabrieken in



het buitenland), welke functie hij tot 1933 bekleedde. - In
1933 volgde zijn benoeming tot directeur van Win. H.
Muller & Co. N.V. en toen in 1934 een reorganisatie tot
stand kwam in het Muller concern werd hij tevens be-
noemd tot beheerend vennoot van de Comm. Venn. Wm.
H. Muller & Co. - Voorts is Mr. L. lid van den Raad van
Beheer van den Koninklijke Hollandsche Lloyd en lid van
den Raad van Advies van de C.V. Nationaal Bezit v.
Aandeelen Wm. H. Muller & Co. - Schouwweg 102, Was-
senaar.


