
Loghem, Frederik Hendrik van. - Den 28 Januari 1883
te Haarlem geboren uit het huwelijk van Joharines Jaco-
bus v. Loghem, bloembollenkweeker, en Ida Dicke. - Hij
genoot zijn lagere- en middelbare schoolopleiding te Haar-
lem en is thans
Directeur van
het Amsterdam
sche Kantoor
der Steenkolen-
Handelsveree-

niging N.V. te
Utrecht. - Uit
zijn huwelijk
met Femmina
Watzin a Mey-
boom, geb. 28
Juni 1885, over-
leden 2 Juni
1920, werd op
20 December
1919 een doch-
ter, Mien Jo-
hanna geboren.
- Hij is den
l Juli 1921 te
Heemstede her-
trouwd met
Ethel Eugónie
Crompton. -
v. L. vertrok
op 18-j. leeftijd
naar Duitschland, waar hij te Duisburg/Ruhrort een
plaats wist te verkrijgen bij een kolenfirma. Een jaar later
wist hij zich een betere positie te verwerven bij de op den
Kijn en ook in ons land zeer bekende kolenfirma en reede-
rij Raab Karcher Co. te Duisburg. Toen de Steenkolen-
Handclsvereeniging Utrecht zich in 1904 belangrijk ging
uitbreiden, wist hij daar een plaats te veroveren. Hij was
er werkzaam tot 1913, waarna hij als procuratiehouder op
het Amsterdamsche Kantoor werd aangesteld. Na het
overlijden in 1934 van den toenm. Dir. C. Hülsmann,
volgde zijn benoeming tot Directeur. De S.H.V. Amster-
dam beschikt over de modernste machines op bunker-
gebied. Een zeer uitgestrekt kolenterrein aan de overzijde
van het IJ draagt ertoe bij, Amsterdam een voldoende
kolen voorraad in moeilijke tijden te verzekeren. Dit heb-
ben o.a. de oorlogsjaren ten volle bewezen. - v. L. is niet
een man, die deel neemt aan velerlei bestuursfuncties. Hij
heeft steeds zijn volle kracht op het werk, dat op zijn
schouders werd gelegd, moeten concentreeren. Hij is lid
van het Hoofdbestuur van de Schcepvaartvereeniging
„Noord", vervult een enkel commissariaat en is lid van
het Bestuur van het Pensioenfonds der S.H.V. In de jaren
van den Economischen Bond was hij voorz. van de af-



doeling Haarlem en hij heeft deze afdeeling mede tot groo-
ten bloei weten te brengen, doch na zijn tweede huwelijk
heeft hij zich buiten zijn kantoorwerkzaamheden meer op
zijn huiselijke liefhebberijen toegelegd. Tuin- en binnen-
architectuur iw zijn speciale hobby en ook is hij sedert 1921
vurig automobilist. — Paulus Potterstraat 44, Amsterdam.


