
Frenkel Leo. - Bankier. - Geb. 9 Deo. 1885 te Rotter-
dam. Directeur van de N.V. Effecten- en Bankierskantoor
Leo Frenkel. - Ouders: Benjamin Frenkel, geb. 29 Oct.
1838 on Henriette Koster, geb. 15 Oct. 1846. - Gehuwd
16 Maart 1920 te Enschede met Rosy Serphos, geboren
30 Juli 1892, dochter van een textielfabrikant in Enschede.
- Kinderen: Aline, geb. 14 Maart 1921; Henriette Elfriede,
geb. 28 Mei 1923. - F. heeft, na met goed gevolg de school
verlaten te hebben, zich door zelfstudie in verschillende
richtingen ontwikkeld. In 1903 trad hij in dienst bij de
Dordtsche Bank, thans Rotterdamsche Bankvereeniging,
kantoor Coolsingel te Rotterdam, waar hij later de leiding
kreeg van de effectenafdeeling. Na bijna twintig jaar in



het bank- en
effectenbedrijf
werkzaam ge-
weest te zijn,
richtte hij in
Jan.'22de'N.V.
Effecten- en
Bankiers kan-
toor Leo Fren-
kel op, waarvan
hij sindsdien
directeur is. -
Bij de oprich-
ting van de We-
reldbibliotheek-

vereeniging
werd hij tot lid
van het dage-
lij ksch bestuur
gekozen. Aan
de belangen v.
deze uitgebrei-
de organisatie
wijdt F. veel
van zijn vrijen
tijd. Hij is ver-

der penningmeester van het Simons W. B. Fonds, welk
fonds in zeer nauw verband staat met de Wereldbiblio-
theek-vereen, en voorzitter van het Bureau voor Popu-
lair-Wetenschappelijke en Kunstzinnige Inlichtingen. — Op
sociaal gebied hebben diverse instellingen zijn belang-
stelling. Zoo is hij voorz. van de vereeniging „Weldoen
in 't Geheim", penningm. van het Leenfonds, een Joodsch
filantropische instelling en lid van het bestuur van de
vereen. Mikweih Jisroël. F. is de samensteller van het
maandelijksch financieel overzicht, dat te zijnen kantore
wordt uitgegeven. — Voor studie bezocht F. de Vereenigde
Staten, terwijl hij voor genoegen vrijwel geheel Europa
bereisde. De groote filosofen hebben steeds zijn belang-
stelling gehad, en vooral Friedrich Nietzsche heeft zijn
leven sterk beïnvloed. Hij is bekend door zijn uitge-
breide bibliotheek en zijn liefhebberijen op allerlei ge-
bied. — Mathenesserlaan 484, Rotterdam.


