
Dam, David van. - Dir. van de N.V. Bank voor Onroe-
rende Zaken en lid der fa. H. v. Dam Azn. & Zonen te
A'dam. - Geb. 17 Nov. 1892 te Amsterdam. - Vader: Hei-
man van Dam Azn., geb. 20 Mrt. 1869 te Enschede', opr.
van de Bank v. Onr. Zaken en der fa. H. v. Dam Azn. &
Zonen; Moeder Lisette Perels, geb. 22 Jan. 1869 Amster-
dam. — Geh. met Eva Lamon, geb. te Amsterdam. —
Kinderen: Heiman, geb. 14 Dec. 1917; Elly geb. 15 Mei
.1920. - Na de H.B.S. m. 5-j.c. in de hoofdstad te hebben
bezocht trad. v. D. op 18-jarigen leeftijd bij de fa. H. v.
Dam Azn. & Zonen in dienst, waar hij vervolgens in 1917
als firmant werd opgenomen. Daarnaast neemt hij sedert
3 Sept. 1918 het directoraat van de N. V. Bank voor Onroe-
rende Zaken waar. Bovendien bekleedt hij vele neven-
functies, hij is: lid van de comm. v. toezicht op het Midd.
Ondorw. te A'dam; lid v. d. Commissie bij de Eindexa-
mens van de Openbare Handelsschool te A'dam; gem.



gedeleg. bij het
Nij ver h eidson -

derwijs; lid v. d.
Centr. Coinm
van de filmkeu •
ring; penningm.
van de Nederl.
Ver. voor Cul-
tureele films;
penningm. van
de Ver. Har m.
Li chaams-Ont-
wikkeling (H.L.
O.); penningm.
van de Vereen.
Nederland-Po-
len; bestuurslid
van de ver. van
vrienden van
de Allard Pier-
son Stichting;
lid v. d. Raad
van Toezicht
van de Volks-
muziekschool;

penningm. van
het plaatselijk comité v. d. Cité Universitaire; penningm.
v. d. Photo-Stichting (Voorz. Prof. Ornstein); penningm.
van de Vereen, tot Behartiging van de belangen van het
zwakzinnige kind en lid van den Raad v. Toezicht v. h.
Bureau voor Kinderbescherming. - Zijn verdiensten wer-
den in binnen- en buitenland onderscheiden met de be-
noemingen tot Ridder i. d. orde van Oranje-Nassau; Rid-
der in het Legioen van Eer; Off. d'Académie; Off. der
Polonia Restituta en Comm. i. d. orde van Nichan Iftik-
har. — Diverse bijdragen in tijdschriften, en dagbladen za-
gen van zijn hand het licht. - v. D. maakte studiereizen
naar Egypte, Italië, Spanje en Palestina, terwijl hij voor
zaken Frankrijk, België en Engeland bezocht. — Een groot
deel van zijn vrijen tijd besteedt hij aan talenstudie. —
Sarphatistraat 35, Amsterdam.


