
Delprat, Mr. Guillaume Henri Marie. - Geb. 25 Mei 1867
te Rotterdam. - Hij is de achterkleinzoon van Ds. Daniel
Delprat, hof-predikant, die leefde van 1758-1841, en de
zoon van Mr. Daniel Henri Delprat, geb. 1831, overl. 1892,
en Petronella Rueb. — Mr. D. huwde met Adriana Jo-
hanna Obreen en later met Faiiny Jeanne Nachenius. -



Kinderen: Anna
Geertruida, geb.
21 Febr. 1898,
geh. m. Mr. D.
P. C. de Hoop
Scheffer;Danië-
la Henriëtte,
geb. 18 Febr.
1901, geh. m.
Mr. P. Th. Pos-
thumus Mei] j es;
Adriana Johan-
na., geb. 9 Nov.
1905, geh. m.
Mr. R. de Jos-
selin de Jong. -
Na zijn studie
aan de Leidsche
Hoogeschool te
hebben beëin-
digd, vestigde
Mr. D. zich in
1894 als advo-
caat te Rotter-
dam. - In 1897
als secr. van. de

Spaarbank te Rotterdam aangesteld, volgde in 1904 zijn
benoeming tot dir. Tien jaar later werd hij secr.-dir. van de
bijbank van de Ned. Bank te Rotterdam en weer een jaar
later, in 1915, werd hij benoemd tot directeur-secr. van de
Ned. Bank te Amsterdam. - 15 Januari 1933 trad hij,
wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leef-
tijd, als zoodanig af. - Mr. D. is commandeur in de Orde
van Oranje-Nassau; ridder i. d. Orde v. d. Ned. Leeuw en
off. i. d. Kroonorde van België. — Van zijn hand verschenen
de volgende publicaties: „Opmerkingen omtrent herbe-
leening en herprolongatie" (1894); „Spaarwezen en spaar-
vormen der Bijzondere Spaarbanken" (1904); „Spaarban-
ken en Chequeverkeer" (1907); „Schoolsparen" (1908);
„Vereenvoudiging van het inleggen en terugbetalen door
middel van cheque- en giroverkeer" (1910); „Rapport en
advies van de Ned. Bank omtrent den postchèque- en
girodienst" (1923); en vele andere. - Behalve bijna alle
voornaamste steden van Europa, bezocht Mr. D. ook nog
N.- en Z.-Afrika, Azië, (Honkong) en Ned. Indië. — Den
vrijen tijd, die hem rest, besteedt hij aan de studie van het
Int. Spaarbankwezen. — Rokin 127, Amsterdam-C.


