
Abbink. Hendrik Jan. - l)ir. der Amsterdamsche Bank
N.V. Bijkantoor Breda. - Geb. 4 Deo. 1881 te Brammen. -
Vader: Jan Hendrik Abbink : Moeder: Gerritje van Enk. —
Geh. met Adriana de Zeeuw, geb. 18 Oct. 1885 te Leer-

broek. - Kinde-
ren : Jan Hen -
drik, geb. 12
April 1918, Arie
«eb. 2 Sept.
1922 en Gerrit,
geb. 10 Febr.
1924.-Daar A.
zich het meest
tot den handel
aangetrokken

voelde, besloot
hij, na de Lage-
re en de Chr.
Normaalschool,
respectievelijk

te Arnhem en te
Zutphen cloor-
loopen te heb-
ben, zich in die
richting te be-
kwamen. — Hij
meende, dat
het bankwezen
hem in de ge-
legenheid zou
stellen met ver-

schillende takken van handel en industrie in aanraking te
komen en trad daarom als jongste bediende in dienst bij
een partic. bank te Arnhem. Na verloop van tijd, toen de
bankconcentratie in de provincie in vollen gang was,
diende A. bij de directie der Amsterdamsche Bank N.V.
een verzoek in om te worden aangesteld als dir. van één



harer nieuwe kantoren. Na eenige maanden op het hoofd-
kantoor te A'dam werkzaam te zijn geweest, werd hij in
Febr. 1917 benoemd tot dir. van het agentschap te Raams-
donksveer. In Juli van hetzelfde jaar volgde tevens zijn
benoeming tot correspondent Ie klasse van de Neder-
landsche Bank voor Westelijk N. Br., welke daar nog niet
vertegenwoordigd was. Beide functies legde hij den len
Jan. 1925 neer bij zijn aanstelling als directeur van het
bijkantoor der A'damsche Bank te Breda. Vijf jaar later
vond een belangrijke uitbreiding van het kantoorgebouw
plaats; o.a. werd een groote, aan hooge eischen beant-
woordende, safe-inrichting aangebracht. De relaties van
dit bedrijf, dat thans ruim 20 beambten telt, worden regel-
matig uitgebreid. - A. geniet in Westelijk Noord-Brabant
een groote populariteit, die hij te danken heeft aan het
feit, dat hij niet alleen al zijn tijd ter beschikking van de
Bank en haar relaties stelt, doch tevens bereid is, iedereen
op elk gebied met raad en daad bij te staan. — Hij was
gedurende eenige jaren Voorzitter van het College van
Diakenen en Kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente te
Breda. Den weinigen vrijen tijd, welke hem buiten zijn
drukken werkkring rest, besteedt hij gedurende de zomer-
maanden gaarne aan tuinbouw. Op kynologisch gebied is
hij amateur. — ,,Mignon", ïeteringen, Breda.


