
Berendsen, Jan. - Directeur v. d. Ned.-Ind. Escompto
Mij. N.V. - Op 19 Dec. 1883 te Brummen geboren als zoon
van Aalbert Berendsen en Lena Leunk (beiden overleden).
— B. huwde in 1911 met Johanna Catharina Janssen, geb.
13 Maart 1890 te Amersfoort. - Vier kinderen zijn uit dit
huwelijk voortgekomen, nl. Albert Cornelis, geb. 13 Aug.
1912, thans empl. Nillmij.; Cornelis Jan, geb. 17 Aug.
1914; Jan, geb. 6 Sept. 1916 (overleden), en Hendrik
Willem, geb. l Mrt. 1920. — B. genoot zijn schoolopleiding
te Brummen; behaalde in 1902 het diploma van sur-
numerair bij de Mij. tot Expl. v. Staatsspw., in latere
jaren een 2-tal pract. dipl. en de akte M.O. Boekhouden
(K XII en Q). - Van 1903 tot 1911 was B. in diverse be-
trekkingen werkzaam in Nederland, laatstelijk als con-
troleur der gemeentebelastingen te Deventer. - Van 1911
tot 1932 was B. in dienst van het N.I. Gouvernement, nl.:
van 1911 tot 1917 als adj.-directeur der Postspaarbank in
N.-I., van 1917 tot 1924 als directeur; van 1924 tot 1931
als beheerder der civiele pensioenfondsen; van 1931 tot
1932 als hoofdambtenaar ter beschikking van den Gou-
verneur-Generaal voor de herziening van het bezol-
digingsstelsel; B. werd op verzoek in 1932 eervol uit
's Lands dienst ontslagen en gepensionneerd, waarna
hij directeur werd van de N.I. Escompto Mij. - B.
bekleedde verschillende nevenfuncties, o.a.: in 1919 lid-
secretaris der Regeeringscornmissie voor advies tot her-
ziening v. h. Octrooi v. d. Javasche Bank; van 1924 tot
1932 en van 1934 tot heden lid (sedert 1937 voorzitter)
v. d. Raad v. Toezicht op de Postspaarbank in N.L; van
1926 tot 1931 lid en voorzitter v. h. Bestuur over de
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heidsdienaren. - B. werd in 1929 onderscheiden door
benoeming tot Ridder in de Orde van den Ned. Leeuw. -
Mr. Cornelis (Batavia), Matramanplantsoen 11.


