
Bijll-Nachenius, Arnold de. - Commissionnair in Effecten
te Amsterdam. - Geb. 25 September 1876 te Amsterdam
als zoon van Henry Joachim de Bijll-Nachenius en Johan-
na Maria de Vries liobbé. — Weduwn. van Kitty Geveke.

- Kinderen: ,Jo-
hanna Maria,
geb. 14 Mei 1906,
geh. met Mr. E.
H. Halbertsma,
pi. ver v. agent
van de Ned.
Bank,'s-Graven-
venhage; Elsje
Marie, geb. 8
Sept. 1908, geh.
met Mr. W. E.
A. de Graaff,
Secretaris der
Directie van de
Philips Gloei-
lampen-fabrie-

ken, Eindhoven;
Arnold de Bijll-
Nachenius j r.,
geb. 13 Maart
1911, kantoor-
bediende. — Na
de lagere school
te Bussum en de
H.B.S. m. 5-j. c.
te Haarlem be-

zocht te hebben, ging d. B.-N. studeeren aan de Gerard
Adriaan v. Zwieten Landbouwschool te Willemsoord. -
Op 5 Februari 1906 trad hij in dienst bij de firma Nache-
nius & Zoon, die toentertijd gevestigd was in de Kerk-



straat te Amsterdam. — Deze firma werd gegrondvest in
.1797, en belast zich hoofdzakelijk met de administratie
van vermogens en met het verstrekken van adviezen voor
beleggingen aan particulieren, instellingen, enz. — De B.-N.
bekleedt vele functies in het openbare leven; hij is lid van
de Commissie v. Advies v. d. Ned. Bank, Voorzitter
der Commissie van Deskundigen Beurswet 1.914, Vice-
voorzitter der Vereen, v. d. Effectenhandel, President-
Commissaris der Northwestern and Pacific Hypotheek-
bank, Lid Raad van Advies R. S. Stokvis & Zn., id. van
de Eurness Scheepvaart en Agentuur Mij. (de beide laat-
ste te Rotterdam), Bestuurslid der Groot Noord-Holland-
sche Vereeniging voor Levensverzekering en Lijfrente. -
Als bestuurslid van de Vereeniging voor den Effecten-
handel bepleitte hij vele malen de Nederlandsche belan-
gen, zoo maakte hij o.a. tijdens den oorlog, tevens in quali-
teit van koerier onzer regeering, een reis naar New-York
en Washington; voorts was hij Lid v. d. Centrale Beleg-
ginsraad en Bestuurslid der Ned. Jeugdherbergcentrale.
— In zijn jeugd heeft hij veel aan sport gedaan, o.a. zwem-
men, roeien, paardrijden en hockey, en tijdens zijn studie-
jaren te Willemsoord was hij voorzitter eener voetbal-
vereeniging; in wedstrijden op de fiets heeft hij in. vroeger
jaren prijzen behaald. - Nachtegalenlaan 12, Aerdenhout.


