
Nierstrasz, Boudewijn. — Oud-directeur van de Holl.
Stoomboot Mij. te Amsterdam. — Geb. 10 Sept. 1861 te
's-Gravenhage. - Ouders: Mr. Willem Nierstrasz van Tien-
hoven, ambachtsheer van Tienhoven, geb. te Gorinchem

10 Febr. 1826,
overl. 29 Mrt.
1892, en Petro-
nella Antonia
Donker Curtius
van Tienhoven,
geb. 4 Nov.
1839, overl. 23
Febr. 1920. -
Uit N.'s eerste
huwelijk met
Mathiïde Jeaii-
ne Leonora Wil-
son, geh. op 27
Oct. 1885, zijn
voortgekomen

Antoinette He-
lene, geb. 13

Aug. 1886,
thans onder-bi-
bliothecaressev.
de Opeiib. Lees-
zaal te Hilver-
sum, en Léonie
Henriette, geb.
7 Juli 1891,
overl. 27 Aug.

1891. - Op 9 Sept. 1915 is N. hertrouwd met Constance de
la Valette. - N. bezocht de lagere school en kwam daarna
op het Kon. Instituut voor de Marine. In 1879 werd hij
adelborst Ie kl., op l Sept. 1881 luit. ter zee 2e kl.; hij ver-
liet den mil. dienst men pensioen op l Aug. 1883. Enkele
maanden later is hij benoemd tot adj .-insp. bij de H.IJ.S.M.
- In 1888 aanvaardde N. de functie van directeur der Holl.
Stoomboot Mij. te Amsterdam, welke hij in 1921 zou
neerleggen. Bij zijn aftreden werd hij eerst comm. en later



pres.-commissaris der Mij., een functie, die hij thans niet
meer vervult. - Daarnaast was hij van 1913-1918 en later
nogmaals in 1919 eenige maanden lid van de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal en van 1905-1921 lid van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
Bovendien was hij in de jaren 1885-1896 directeur van de
Amstel-Rijn-Main Stoomboot Mij. - Hij is nog steeds com-
missaris van de N.V. Drukkerij „Senefekler", van de N.V.
Amsterd. Zee- en Brand Assur. Mij., van de N.V. De
Brand Assur. Mij. te Amsterdam en van de N.V. Ned. Incl.
Handelsbank. - N. was sinds de oprichting in 1903 eerst
comm. en is thans pres.-comm. der N.V. Holl.-Scheeps-
vcrband Mij. te Amsterdam, tevens is hij voorz. van den.
Raad van Toezicht dezer Mij. - Hij is onderscheiden met
een benoeming tot ridder in de orde van den Ned. Leeuw
en is drager van het Eerekruis voor Krijgsverrichtingen 9.
- Van zijn hand verscheen in 1931 een beschouwing over
den „Nood der Spoorwegen". Ook publiceerde hij ver-
schillende artikelen en geschriften i.z. Nederland-België
en een verhandeling over de verbinding Nederland-Boven-
rijn. - N. maakte zakenreizen door geheel Europa en be-
zocht ook Ned.-lndië. - Oudemanslaan 2, Heemstede.


