
Benjamins, David Hermanus. - Directeur N.V. Neder-
landsche Handelsbank te Amsterdam. — Op 20 Dec.
1884 te Amsterdam geboren als zoon van Hermanus Ben-
jamins en Sara Romijn. - B. studeerde Handelsweten-
schappen en behaalde den graad van doctor in de
Economie en Handelswetenschappen. - Sedert de op-
richting in 1917 is hij directeur van de N. V. Nederlaiidsche
Handelsbank te Amsterdam en hoofd van de assurantiefir-
ma H. Benjamins & Zn., welke op 29 Jan. 1873 door wijlen
zijn vader werd opgericht. - Tevens is hij geïnteresseerd
in het scheepvaartbedrijf. Onder zijn leiding zijn groo-



te bouwwerken
uitgevoerd. Te
Amsterdam is de
geheele aanleg
van de Witte de
Withstraat met
zijstraten, vol-
gens zij n aanwij -
zingen tot stand
gekomen, alsme-
de andere groo-
te bouwwerken
in West. - Te
Utrecht,Tilburg
en 's-Graven-
hage de uitvoe-
ring van groo-
te bouwwerken;
in Amsterdam
is door hem met
een consortium
het Gebouw
Carré in 1924-
1925 aange-
kocht, hetwelk
daarna geheel
is verbouwd en gemoderniseerd, zooals dit thans nog
bestaat. Door zijn intermediair kwam weder voor het
eerst in Holland het Circus Schumann en later bespeelden
de Italiaansche Opera en Henri ter HalPs Revue voor het
eerst weder Carré. In diverse plaatsen zijn op zijn initiatief
ook enkele bekende hotels verbouwd en gemoderni-
seerd. In de uitvoering van werken in het buiten-
land zijn de buitenlandsche aannemers op zijn initiatief
of door Hollandsche aannemers vervangen of in samen-
werking met Hollandsche aannemers tot stand gebracht;
het totstandkomen van een Hollandsch kwartier in een
Duitsche stad, gebouwd van. Hollandsche baksteen;
bruggenbouw in Joegoslavië; Metro-werken, Havenbouw
en Vesting werken in Frankrijk; groote werken in Spanje;
al deze werken zijn onder zijn auspiciën uitgevoerd. -
In 1932 is aan de regeeringen van diverse landen een plan
voorgelegd om de saneering van de verwarde economische
wereldsituatie te bewerkstelligen. Hiervoor zijn vele
bewijzen van instemming van Regeeriiigspersonen, zoo-
wel als bekende Professoren en Economen met wereld-
reputatie ontvangen. - Er was zelfs sprake van om
dit in Genève voor te leggen. De Belgische regeering
heeft er een deel uit overgenomen. — Hem werden ver-
schillende buitenlandsche onderscheidingen, alsmede
enkele eere-doctoraten verleend, en lidmaatschappen
van diverse buitenlandsche genootschappen en acade-
miën. - Thans wordt gewerkt aan een internationaal plan
van samenwerking tusschen Nederlandsche en groote
buitenlandsche firma's en financiers. — Heerengracht 613,
Amsterdam (C.).


