
Ingwersen, Cornelis Coanraad Pieter. - Lid der firma
Ingwersen & Co. te Amsterdam. - Geb. 31 Deo. 1892 te
Abcoude-Baambruggo als zoon van Cornelis I., geb. 2
Febr. 1869, en Petronella Cornelia van Tol, geb. 5 Jan.
1868. Zijn echt-
genoote Rebek-
ka Blanken-
berg, geb. te
Amsterdam op
lMrt.!896,met
wie hij op 28
Nov. 1918 te
Amsterdam i. h
huw. trad,
schonk het le-
ven aan Corne-
lis, geb. 23 Dec.
1919, Johannes
Bernardus, geb.
12 April 1921,
Cornelis Coen-
raad Pieter, ge-
boren 21 Jan.
1923 en Bartelt
Hendrik, geb.
8 Nov. 1925. -
I. bezocht de
lagere en de
Mulo-school te
Amsterdam. -
Nadat hij kor-
ten tijd aan de Rijksverzekeringsbank was werkzaam
geweest, kreeg hij een bankopleiding bij diverse bankiers-
en effectenkantoren te Amsterdam. In Dec. 1919 vestigde
hij zich als commissionnair in effecten. Zijn firma be-
oefent den commissiehandel in effecten in den uitgebreid-
sten zin, en houdt zich ook bezig met emissiezaken. Meer
speciaal op het gebied van emissies voor kerken, scholen,
liefdadigheidsinstellingen en overheidsleeningen heeft zij
zich verdienstelijk gemaakt en in verband met het be-
vorderen van den reëelen handel in zgn. Kerkelijke obli-
gaties een goeden naam verworven. Haar overzichten i.z.
Sumatra Tabak Mij'en mogen voldoende bekend geacht
worden. Verder publiceerde I. meermalen artikelen op
financieel gebied in periodieken en dagbladen. Hij be-
kleedt tal van functies op fin. en philantropisch terrein.
O.a. is hij lid van den Raad v. Beheer v. h. Verificatie-
en Trust-kantoor voor Kerken, Scholen en Weldadigheids-
instellingen in Nederland, gevestigd te 's-Gravenhage,
Commissaris van de Bank voor Kerken en Scholen aldaar,



diaken v. d. Geref. Kerk van Amsterdam-Zuid (Parkkerk)
en heeft als zoodanig ook zitting in het Alg. Best. van de
comm. van Samenwerking v. h. fonds v. bijz. nooden te
A'dam. Voorts heeft hij zitting in enkele schoolbest, o.a.
is hij penningm. v. d. Chr. Schoolver. A'dam-Z., één der
weinige niet gesubsidieerde Christ. lagere Scholen in Ned.
I., die een groot liefhebber is van den vrijen natuur, is
gewend zijn vrijen tijd aan wandelingen te besteden. —
Jac. Obrechtstraat 70, Amsterdam Z.


