
Nierop, Lodewijk Bernard van. - Bankier. - Geb. 16 Juli
1878 te Amsterdam. - Zoon van Mr. Frederik Salomon
van Nierop, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,
Directeur van de Amsterdamsche Bank, en Emilie Regina
Gompertz.-Geh. 11 April 1907 te Amsterdam met Nan-
nette Catharina Hartogh, geb. 7 April 1884 te Amsterdam.
-Kinderen: Kitty Henriëtte, geb. 19 Febr. 1908, geh.
met J. G. van den Berg Jr., Directeur van J. G. van den
Bergfe Co. N.V.; Frederik Salvador, geb. 21 Juni 1910
en Carla Adrienne, geb. 5 Mei 1917, allen te Amster-
dam. - Bezocht de Openbare Handelsschool, waar hij in
1896 eindexamen deed. Hierna werkte hij drie jaar bij de
Amsterdamsche Bank en ging vervolgens naar het bui-
tenland om een studie van het bankwezen te maken.



Daartoe was hij
gedurende vier
jaar werkzaam
a. groote bank-
instellingen te
Londen en te
New York. Te-
ruggekeerd in
Hoilandinl903,
trad hij opnieuw
in dienst bij de
Amsterdam sche
Bank en was
daar achtereen-
volgens bijzon-
der procuratie-
houder en al-
gemeen procu-
ratiehouder. In
1912 richtte hij
de Bankiersfir-
ma Lodewijk v.
Nierop & Co.
op.-In '14 werd
hij benoemd tot
lid v. d. Raad
van Toezicht
van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam en van
1927-1930 (de statuaire termijn van drie jaar) bekleedde
hij het Voorzitterschap van deze instelling. In deze hoe-
danigheid vertegenwoordigde hij in 1912 de Spaarbank op
het Internationaal Congres voor het Spaarwezen te Lon-
den. Sedert 1931 is hij lidvanhet Comité Exécutif en plv.
lid van het Comité Permanent van het Internationaal
Instituut voor het Spaarwezen te Milaan. - Dat zijn in-
teressen zich ook nog op ander terrein bewegen, bewijst
zijn lidmaatschap sedert 1925 van de Commissie van
Toezicht op het Middelbaar Onderwijs en zijn Voorzitter-
schap van de Commissie van Gecommitteerden uit den
Handel bij de eind-examens voor de tweede Openbare
Handelsschool. -Voorts is v. N. lid v. h. Curatorium der
Volks-Universiteit, lid v. h. Algem. Bestuur v. h. Ko-
ninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap,
oprichter en Penningmeester van Het Amsterdamsch
Leesgenootschap. Gedurende 17 jaren maakte hij deel
uit van het bestuur der Vereeniging „Hou en Trouw",
waarvan de laatste vier jaren tot 1928 als voorzitter.
Het Genootschap „Liefdadigheid naar Vermogen" heeft
hem gedurende verscheidene jaren als bestuurslid ge-
kend, evenzoo het Genootschap Nederland-Engeland,
Afd. Amsterdam. Hij was waarnemend voorzitter en
penningmeester van de Tentoonstelling van Oude en Mo-
derne Roemeensche Kunst, welke in 1930 in het Stedelijk
Museum te Amsterdam werd gehouden. - De Roemeensche
regeering heeft hem benoemd tot officier in de orde van
de Ster van Roemenië. - v. N. heeft de volgende publica-
ties het licht doen zien: „Het Clearinghouse te Londen",
en de „National Banks in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika". Hij houdt veel van reizen en is een
bewonderaar van oude schilderijen en oude architectuur.
Zoekt ontspanning bij muziek, tooneel en literatuur.
Apollolaan 100, Amsterdam Z.


