
Schimmelpenninck van der Oye, Cornelis Johannes
Baron. - Makelaar en commissionnair in effecten, lid der fa.
Jonas en Kruseman te Amsterdam. - Geb. 6 April 1906. -
Vader: Assueer Jacob, geb. 17 Pebr. 1872, voorheen cor-
respondent der Ned. Bank te Lochem; Moeder: Wilhel-
mina Cornelia de Beaufort, geb. 13 Juli 1878. - Geh.
27 Aug. 1931 te Arnhem met Johanna Petronella Adol-
phine Gravin van Limburg Stirum. — Baron S. doorliep te
Lochem de lagere school, te Zutphen de H.B.S., en het
Chr. Lyceum, behaalde voorts het einddiploma en kwam in
dienst bij de effectenfirma Jonas & Kruseman. - Na twee
jaren was hij genoopt dezen werkkring tijdelijk op te ge-
ven, voor het vervullen van zijn militairen dienstplicht. —
Na het beëindigen daarvan was hij, ter verdere bestudee-
ring van het bankwezen, werkzaam op kantoren te Genève
Londen, Frankfort, Berlijn, New York, Boston en Parijs.
- In 1930 keerde hij bij Jonas & Kruseman terug, waar hij
een jaar later procuratiehouder en in 1934 medefirmant
werd. - De firma, welke bankzaken behandelt in den uit-
gebreidsten zin, bestaat in den huidigen vorm sedert 1872;
zij nam o.a. in zich op de reeds in 1843 gestichte fa. Aike-
ma. — In 1915 kwam een fusie tot stand met de fa. Wijs-
man en de Voogt, in 1917 met de fa. Gebr. Crommelin. -
Baron S. is comm. der Algem. Hyp. Bank, van het Am-
sterd. Adm. Kant. v. Amerikaansche waarden, het Am-
sterd. Adm. Kant. van Europeesche waarden en van het
Nieuw Algemeen Trustkantoor; directeur van de Admi-
nistratie- en beleggingsmij. „Adbe" te Amsterdam;
curatorpenningm. der fundatie ,,v. d. Santheuvel, Sobbe",
secretaris-penningm. der ,,Prins Hendrikstichting" en
van het Burgerziekenhuis, secretaris van het Ondersteu-
ningsfonds van de Vereeniging voor den Effectenhandel
en bestuurslid van de Verg. v. d. Effectenhandel en het
Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den ge-
wapenden dienst in de Nederlanden (Fonds voor oud-
militairen) . - Hij heeft reizen ondernomen in geheel West-
Europa, de V.S. en Canada. - Groote belangstelling heeft
Baron S. voor muziek en kunst, terwijl hij een enthousiast
beoefenaar is van verschillende takken vansport.-Prin-
sengracht 923, Amsterdam.


