
Lieftinck, Gerard. — Makelaar in tabak. — Geb. 14 Sep-
tember 1875 te Amsterdam. - Vader: Jan Hermanus, geb.
20 April 1839, van beroep Makelaar in Tabak; Moeder:
Wilhelmina Christina Kirberger. - 31 Januari 1901 te

Haarlem geh.
met Elisabet
Esser. - Kinde-
ren : Gerard
Isaac, geb. 3
Augustus 1902,
Doctor in de
Letteren, ge-
huwd met A. C.
Gewin; Maurits
Anne, geb. 18
Februari 1904,
Bioloog te Bui-
tenzorg, geh.
i i u - i \V. H. A.

i •" - ! ( ' o e n o n ; ('orne-
lic Wilhelma,
geb. 2 Maart
1906, geh. met
M.. A. E. H. van
den Broek, Arts
te Dordrecht;
Elisabet, geb. 26
December 1908,
geh. metP.Mes-
tral de Combre-
mont, Inspec-

teur bij de Levens Verzokoringsmij. Amstleven; Mechteld
Geertruid, geb. 24 April 1912, geh. met A. C. Domhof,



werkzaam op een bankierskantoor. — L. bezocht het Gym-
nasium te Amsterdam en Neuwied a/Rhein en studeerde
daarna aan een Particuliere School te Haarlem. In 1893
kwam hij in de zaak van zij n vader, de tabaksmakelaardij
firma J. H. Lieftinck & Zoon, opgericht in 1862, waar hij,
na een leerschool te hebben meegemaakt, procuratie-
houder werd, om na het overlijden van zijn vader, tezamen
met zijn twee broers, in diens plaats te treden. Op l Janu-
ari 1934 fusioneerde de firma zich met de firma J. H. A.
Gebing onder den firmanaam Gebing & Lieftinck. l Jan.
.1.988 trok hij zich om gezondheidsredenen uit zaken terug.
— L. houdt zich veel met maatschappelijk werk bezig. Hij
maakt o.a. gedurende 25 jaar deel uit van. het Bestuur van
de Ver. Werkverschaffing aan hulpbehoevende Blinden;
van het Tehuis voor Schoolgaande kinderen, en is sinds
de oprichting Commissaris van de A.M.V.J. Sedert 1924
vertegenwoordigde hij het tabaksvak in de Rotaryelub
te Amsterdam, waarvan hij 1932/1933 voorzitter was.
— Bijna alle landen van Europa werden in den loop der
jaren door hem bezocht. — L. houdt veel van muziek en
literatuur. - Boekenrodeweg 16, Aerdenhout.


