
Lutterveld, Mr. Willem Margriet Johan van. - Financier.
- Geb. 27 Juli 1873 te Geldermalsen. - Zoon van Willem
van Lutterveld en Dania Helona Hakkert. — Geh. geweest
met Alide Maria Bicker Caarten, overl. - Kinderen : Alide

Maria, geb. 1 900
geh. met A. B.
C. Dudok de
Wit; Dania He-
lena, geb. 1902,
geh. met H. J.
van Blomme-

1886-1892 het
Gymnasium te
Utrecht en liet
zich daarna in-
schrijven als
student in de
rechten, even-
eens in de Dom-
stad. In 1896
was hij lid van
den Senaat van
het Utrechtsch
Studentencorps
en lid van de
Maskeradecom-
missie (Tour-
nooi) ter gele-
genheid van het

Lpstrum. — Na afgestudeerd te zijn, werd v. L. eerst waar-
nemend griffier aan het Kantongerecht te Schiedam, ver-
volgens wrnd. griffier in het 3e kanton te A'dam. Van 1899—
1904 was hij advocaat en commissionnair in effecten te
Amersfoort, daarna tot 1906 lid van de Redactie der
Nieuwe Rotterdamsche Courant voor de afdeeling Oeco-
nomie en Financiën, van 1907-1912 lid van de firma Bic-
ker Caarten & Obreen, directeur der Maatschappij van
Assurantie, Disconteering en Beleening der Stad Rotter-
dam anno 1720 (de oudste assurantiemaatschappij hier te
lande) en directeur van de verzekeringmaatschappij Azië.
Vervolgens ging hij naar Amsterdam als lid van de Direc-
tie van Werkspoor. Tijdens deze functie nam hij o. a. een
werkzaam aandeel in de stichting Pensioenfonds voor het
Personeel en van het tuindorp voor de arbeiders der fa-
briek nabij Utrecht. Tenslotte was hij van Oct. 1913 tot
Januari 1917 lid van de firma Kol & Co. te Amsterdam.
In dit laatste jaar trok hij zich uit de zaken terug, doch
bekleedde en bekleedt nog tal van functies als specialist
op financieel gebied, zoowel in het binnenland, als in
internationale lichamen. - Zoo is hij o. a. lid van het be-
tuur der Ver. voor den Effectenhandel te Amsterdam,
Voorzitter van de Goudclausule-commissie, lid van het
Comité international contre la répudiation de la Clause
d'Or, Voorzitter der Commissie voor Kerkelijke Lceningen,
üd van de European Advisory Board of the Kreutol



Reaüsation Cy. in Canada, Bestuurslid der Neder!andsche
organisatie voor de Internationale Kamer van Koop-
handel, Commissaris der N.V. Wm. Muller & Co. te .Rot-
terdam, lid van den 'Raad voor Advies der Comm. Ven-
nootschap Wm. H. Muller & Co., Commissaris der Han-
delsvereeniging R. S. Stokvis & Zn. te Rotterdam, Comm.
van Furness' Scheepvaart en Agent uur-M ij., Comm. der
Hollandsche Scheepsverband-Mij., Comm. van hot Hol-
landsch Assurantiekantoor. Verder was hij lid-secretaris
van de Kon. Commissie voor het Muntwezen (Commissie
Vissering, !921-'26), Voorzitter van de Financieele Com-
missie van de Rijksverzekcringsbank en voorzitter van
Comité's ter behartiging van de belangen van obligatie-
houders (o.a. 4% obl. Missouri Pacific Rw. Co, 7% obl.
N.V. J. W. Kalis Wzn. & Co's Bagger Mij., 7% obl.
Nederl. Mij. voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid).
Hij is lid-secretaris van den Centralen Beleggingsraad,
Voorzitter van den Raad van Toezicht op de Rijksver-
zekoringsbank, Lid van den Raad van Toezicht op de
Rijkspostspaarbank, Voorzitter van de Comm. van Ad-
vies van het Pensioenfonds voor de grafische vakken,
vice-président du Bureau International des Bourses
de Valeurs Mobiliaires, oud-Adviseur van de regeering van
Luxemburg en thans adviseur van de Regeering van
Iran. In deze laatste functie verbleef Mr. v. L. eenige
maanden in Perzië. Zijn internationale relaties en be-
moeiingen hebben hem veelvuldig naar het buitenland
geroepen. Zoo verkeerde hij in een groot gedeelte van Eu-
ropa; nam hij deel aan financieele conferenties i. h. buiten-
land ; ook was hij te Washington werkzaam ter opheffing v.
het beslag, gelegd door de Alien Property Custodian of
U.S.A. op aandeelen in Amerikaansche maatschappijen,
staande ten name van Duitschers, doch bezit zijnde van Ne-
landers, en werd hij gezonden naar Brazilië ter regeling
van financieele zaken. - De verdiensten van Mr. v. L.
hier te lande en buiten de grenzen vonden erkenning door
zijn benoeming tot Ridder in de Orde van den Ncderland-
schen Leeuw, Officier in de Orde van Oranje Nassau en
Officier in de Orde van do Eikcnkroon (Luxemburg). -
Behalve een boek, dat verscheen onder den titel „Effec-
ten", publiceerde Mr. v. L. tal van artikelen in financieele
en economische bladen, zooals de Economist, [n- en Uit-
voer, Ec. Statistische Berichten e.a. Nog onlangs schreef
hij een artikel voor de „Financial Tim.es", het financieele
supplement van het bekende Engelsche dagblad. —
Huize „Karmel", Midden Duinendaalscheweg 20, Bloe-
mendaal.


