
Kropveld, Maurits, - Dir. v. d. Ned. Middenstandsbank,
kantoor 's-Gravenhage. - Geb. 28 Mei 1876 te Coevorden
als zoon van Jacob Kropveld, een koopman uit Coevorden,
en diens echtgenoote Rebecca Cohen. — Kr. huwde met
Na at j c Bromet,
die hem 3 kin-
deren schonk,
nl. Bep, geb. 9
Febr. 1906; El-
ly, geb. 14 Oct.
1909, en Fini,
geb. 12 Deo.
1912.-Al vroeg
kwam hij bij zijn
vader in de pet-
tenzaak te Coe-
vorden, die hij
tot een fabriek
met 60 m. per-
soneel wist op
te voeren. Hij
richtte er een
middenstands-

organisatie op,
alsmede een
Middenstands-
Credietbank en
werd er weldra
gekozen in den.
Gemeenteraad.
In'16 benoemde
de regeering hem tot controleur v. h. Regeerings Mid-
denstands Crediet en in 1918 tot rijksadviseur v. d. Mid-
denstand in het Westen des lands. In 1921 werd door de
Alg. Centr. Bank v. d. Middenstand in Den Haag een
kantoor opgericht, waarvan Kr. Directeur werd, Deze
bank werd in 1927 opgenomen in de Ned. Middenstands-
bank. — Voorts is hij vice-voorz. v. d. Kamer v. Kooph. en
Fabr. te 's-Gravenhage, voorz. v. d. School tot opleiding
v. Winkelpersoneel, voorz. van „Door Samenwerking
Paraat" en bestuurslid, adviseur of commissaris van tal
van commissies, organisaties en instituten op het gebied
van den middenstand en zijn belangen (inz. borgstellings-
fonds, vestigingswet, opruimingswct etc.). Hij publiceer-
de mede een „Handboek v. d. Middenstand" en een aan-
tal artikelen o.a. in „Jonge Kracht". Daarnaast hield
Kr. lezingen op middenstandsgebied. - Kr. is benoemd
tot Officier in de Oranje-Nassau-Orde. Verder heeft Kr.
een onderscheiding Ie kl. Union Professionelle de Belgique
en eerclid v. d. Coevordensche Handels Vereen. - Hij be-
zocht Rome als gedelegeerde v. d. Kamer v. Koophandel
in 1923 en nam deel aan het Intern. Middenstandscoiigres
te Gent in 1933. - Kr. heeft belangstelling v. maatsch.
arbeid vooral onder de jongeren en daar waar sociale nood
te lenigen is. - Eiklaan 9, Rijswijk.


