
Berg, Mr. Hendrik Herman van den. - Directeur der
Hollandsche Hypotheekbank N.V. te Amsterdam. - Ge-
boren te Batavia, 3 April 1875. - Vader: Mr. Norbertus
Petrus van den Berg, in leven President van de Neder-

landsche Bank,
oud-President

van de Javasche
Bank; Moeder:
Carolina Frede-
rika Holle. - Ge-
huwd met Caro-
line Louise van
den Berg. — Kin-
ren : Carel Fre-
derik, geb. 23
Dec. 1909; Frank
Willem, geb. 24
Nov. 1912.-Mr.
v. d. B. bezocht
de Lagere School
en het Gymna-
sium Willem III
te Batavia. In
October 1889
kwam hij in Ne-
derland en vol-
tooide zijn Mid-
delbare School-
opleiding aan het

j Gymnasium te
Amsterdam. Ver-

volgens liet hij zich in 1894 als student in de Rechten
aan de Universiteit aldaar inschrijven en promoveerde
aan die Universiteit tot doctor in de Rechtswetenschap
den 27 November 1901 op een proefschrift, getiteld: „Het
Britsch-Indisch en Nederlandsch-Indisch Strafrecht".
Daarop is hij een paar jaren te Amsterdam als advocaat
en procureur werkzaam geweest en l Mei 1904 werd hij
aangesteld als Secretaris der Directie van de N. V. Crediet-
Vereeniging, van welke instelling hij in December 1907
tot Directeur werd benoemd. Nadat genoemde instelling,
als gevolg van de fusie met de Firma Wertheim & Gom-
pertz, in 1918 werd omgezet in de Bank-Associatie N.V.,
bleef Mr. v. d. B. tot I Nov. 1930 mede-Directeur dezer
Bank. Op genoemden datum werd hij benoemd tot Direc-
teur der Hollandsche Hypotheekbank N.V., aan welke
instelling hij reeds sedert 1907 als Commissaris, Lid van
den Raad van Toezicht, verbonden was geweest. Mr. v. d.
B. is vele jaren lang Penningmeester geweest der Afdeeling
Amsterdam van het Nederlandsche Roode Kruis en even-
eens jaren lang Algemeen Penningmeester der Mij. tot
Bevordering der Toonkunst. Hij is Commissaris van di-
verse Cultuur-maatschappijen en van de Amsterdamsche
Mij. van Levensverzekering. Van Mei 1932 tot Mei 1937
is hij lid geweest van het Bestuur der Vereeniging van
Directeuren van Hypotheekbanken en gedurende het
laatste jaar daarvan Voorzitter. In het jaarboekje van
genoemde Vereeniging publiceerde hij enkele artikelen.
Mr. v. d. B. is steeds een liefhebber van sport geweest,
voornamelijk paardrijden, tennissen en jacht. Wegens zijn



verdiensten gedurende de oorlogsjaren als bestuurslid der
Afdeeling Amsterdam van het Nederlandsche .Roode
Kruis heeft deze Vereeniging hem onderscheiden met het
Kruis van Verdienste. - Jan Willem Brouwersplein 29,
Amsterdam.


