
Koch, Ferdinand Henri Martin. - Koopman, lid der
firma Koch & Suermonclt; (Directie van Cultuurmaat-
schappijen) en consul van Zwitserland. - Geboren 22
Sept. 1885 te Rotterdam. - Vader: Ferdinand Koch, in
leven eveneens
lid van de fa.
Koch & Suer-
mondt, consul v.
Zwitserland, lid
van den ge-
meenteraad van
Rotterdam, lid
van de Kamer
van Koophan-
del en Fabrie-
ken te Kotter-
dam, en comni.
van div. instel-
lingen ; Moeder:
Henriëtte Kos-
ter. - K. volgde
lager en raid-

O

dclbaar onder-
wijs te Rotter-
dam. Hij be-
zocht de Han-
delsschool te
Neuchatel(Zw.)
tot 1903, om
daarna opgeleid
te worden in
het bankwezen, achtereenvolgens een jaar bij de N.V.
Disconto Mij. te Rotterdam en een jaar te Leipzig, twee
jaar te Hamburg en tenslotte nog een jaar te Parijs. In
1914 was hij zijn vader behulpzaam op het Zwitsersche
consulaat, waar de werkzaamheden in verband met het
uitbreken van den oorlog zeer omvangrijk werden. In 1915
overleed zijn vader en werd hij benoemd tot vice-consul,
om in 1916 tot consul te worden aangesteld. Het beheer
van het Zwitscrsehe consulaat is reeds sedert 8 Sept. 1847
in handen van leden van het geslacht Koch. - K. was in
1915 zijn vader tevens opgevolgd als lid van de fa. Koch &
Suermondt. Deze firma, die de directie voert over ver-
schillende Guit uurmaatschappij en, werd op l Jan. 1884
opgericht en vormde een voortzetting van de frma Koch &
Vlierboom, die reeds op 10 April 1851 was gesticht. - K.
publiceerde eenige brochures over het giro-verkeer o.a.
„Iets over giro-verkeer en deposito-kassen" in 1908,



waarin een pleidooi wordt gehouden voor de invoering
van het giro-verkeer bij de Ned. Bankinstellingen. - K.
bezocht en bezoekt nog veel landen in Europa en maakte
verschillende reizen naar Ned. Oost-lndië. — Bij leest
bij voorkeur geschiedenis, is een beoefenaar der golfsport
en van autotourisme. - Duinweg 9, Wassenaar.


