
Miedema, Mr. Age Solco. - Oud-Directeur van de N.V.
de Haarlemsche Hypotheekbank. - Geb. 29 Juni 1867 te
Sn.eek. - Zoon van Arend Miedema, notaris te Sneek, en
Rymke Tromp. - 26 Augustus 1896 te Deventer in het

huwelijk getre-
den met Johan-
naAntonia Rein-
ders. - M. be-
zocht de Bijzon-
dere School te
Sneek, vervol-
gens het Gy tnna-
sium aldaar en te
Arnhem en stu-
deerde aan de
Universiteiten te
Utrecht en Gro-
ningen in de
Rechten. - In
1895 promoveer-
de hij te Leiden
op een proef-
schrift: „Over
Sneek en Snee-
ker Stadsrecht".
- Hij vestigde
zich als advocaat
en procureur in
zijn geboorte-
plaats, doch
werd reeds in het

volgend jaar tot secretaris der Gemeente Harlingen be-
noemd. Ook hier bleef hij echter niet lang, daar hij in 1899
Commies aan het Departement van Oorlog werd. Hier



maakte hij in 1900 als secretaris deel uit van de Staats-
commissie tot Onderzoek naar de Comptabiliteit bij dat
Departement. In 1903 trad hij, als Chef van de afdeeling
Comptabiliteit, in dienst van het Hoofdbestuur der P.T.T.,
doch reeds in hetzelfde j aar aanvaardde hij zijn benoeming
tot Directeur van de N'.V. de Haarlemsche Hypotheek-
bank, welke functie hij tot 1936 bleef vervullen. - Deze
instelling, opgericht in 1891, stond aanvankelijk ondei
Directoraat van A. Bertling, in 1903 werden M. en Mr.
P. H. Craandijk tot Directeuren benoemd, in 1934 werd
deze laatste opgevolgd door Mr. Thierry de Bye Dólle-
man en in 1936 werd M. opgevolgd door Mr. A. E. L.
de Groot van Embden. - M. werd toen tot Commissaris
en Lid van den Raad van Toezicht dier Hypotheekbank
benoemd. — Hij werkte begin 1906 mede tot de oprichting
der Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken
en maakte van 1906-1913 deel uit van het bestuur dier
Vereeniging; de laatste 3 jaar als Voorzitter. - M. heeft
diverse artikelen over hypotheekbankbedrijf geschreven
en ook bracht hij voor den Nederlandschen Spaarbank-
bond een prae-advies uit: „Reserves van Spaarbanken".
- M. nam in Haarlem ook in ruime mate deel aan het
openbare leven. Hij was korten tijd Lid van den Gemeente-
raad en van 1927-1935 voor den Vrijheidsbond lid van de
Prov. Staten van Holland. Hij was bijna 25 jaar Commis-
saris van de Nutsspaarbank aldaar; lange jaren Lid van
den Voogdijraad, Commissie van Toezicht Middelbaar
Onderwijs enz. Sinds 1915 is hij een der bestuurderen,
sinds 1934 Voorz. van de Schuurman Schimmel-van Outc-
ren Stichting, uit welker fondsen studiehulp wordt ver-
leend. - Na zijn aftreden als directeur vestigde hij zich
in Heemstede. - Zijn liefhebberijen zijn Friesche cultuur-
stiidie, genealogie en heraldiek en nu en dan levert hij
aan verschillende tijdschriften bijdragen op dit gebied. -
Voor genoegen bezocht M. een groot deel van Europa. -
Heemsteedsche Dreef 150, „De Wente", Heemstede.


