Diemer Kool, Mr. Arthur. - Dir. van de Incasso Bank
N.V. te Rotterdam. - Geb. op 30 Jan. 1896 te Paramaribo
als zoon van Johan Arthur Diemer Kool, gep. kapt. ter
zee (zie aldaar) en Agatha Sophia Beynen. — Geh. op
18 Juli 1918 te
's-Gravenhage
met Marie Bernardien
de
Bloeme,
bekend
ten nisspeelster. - Uit
dit huw. werden geboren:
Freda op ll
Deo. 1919; Helene, op 29 Mrt.
1922: Marijke,
op 8 Nov. 1925;
Marceline Andrea op 23 Juni
1927 en Nora
op!20ct. 1934.
Mr. D. K.
doorliep
de
H.B.S.'en
te
Den Helder en
te 's-Gravenhage. Hij studeerde rechten aan
de Univ. te Leiden, waar hij in
Juni 1918 zijn doctoraal deed. Het jaar daarop promoveerde hij op stellingen. Van l Sept. 1918-1 Juni 1919 was
hij in militairen dienst als adsp. res.-of'f. bij de Vest. Art. In Sept. van het jaar 1919 kwam hij bij het bankwezen bij
Scheurleer & Zoonen te 's-Gravonhage, waar hij tot April
1932 bleef. Hij ging weg als proc. houder en werd benoemd
tot dir. van de Incasso Bank te 's-Gravenhage. In deze
bankinstelling was in 1931 opgenomen de N.V. Scheurleer
& Zoonen's Bank, waarvan Mr. D. K. directeur was. Vijf
jaar later, in 1937, volgde zijn benoeming tot directeur der
Incasso Bank te Rotterdam, het grootste bijkantoor van
de Incasso Bank te Amsterdam. Mr. D. K. is een internationaal bekend tennisspeler. Op 16-j. leeftijd, in 1912,
behaalde hij voor het eerst het Ned. kampioenschap voor
heeren-enkelspeL en dit veroverde hij eveneens in de jaren
1915, 1916 en 1917. In 1919, na ook'in het dubbelspel vele
lauweren te hebben geoogst, eindigde hij met de sport in
verband met zijn drukke zaken. Daarna kwam hij nog
slechts uit in de Davis Cup wedstrijden, o.m. met Jhr. v.
Lennep en H. Timmer. Op talrijke wedstrijden in het buitenland - - Engeland, Frankrijk, België, Duitschland en
te Boedapest -- vertegenwoordigde hij Nederland. Vele
malen was hij kampioen in mixed-, dubbel- en enkelspel. Mr. D. K. was l jaar lid van het dag. bestuur van de
N.L.T.B. - Behalve van tennis, water- en wintersport,
hockey, enz., is Mr. D. K. een groot liefhebber van literatuur en muziek. — Hij is bestuurslid van de Ver. v. Toonkunst te Rotterdam en speelt zelf cello. - Mccklenburglaan 5, Rotterdam.

