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Eek, Johan van. - Directeur N.V. de Nederlandsche
Micldenstandsbank te Amsterdam. - Geb. 25 Mei 1886 te
Oosthuizen. — Zoon van Johan Herman van Eek, die een
positie bij de Koninklijke West-Indische Maildienst be-

kleedde en Roe-
loffina Hendri-
ka J oosten. —
Op 14 Nov.

^^ 1912 te Amers-
foort in het hu-
welijk getreden
met Geertje
Lettinga. —Kin-

M ' f X T deren: Helena
Roeloffina, geb.
23 Nov. 1913;
Roeloffin a Mag-
dalena en Jo-
han Herman
Isaac, beiden
geb. 30 Nov.
1915; de laatste
is werkzaam als
employé van de
Ned. Indische
Handelsbank te
Shanghai! -Van
E. bezocht de
Lagere School
en de H.B.S. te

Amsterdam
en begon daarna zijn loopbaan als employé van de
Twentsche Bankvereeniging. In 1911 vertrok hij naar
Ned. Indië als procuratiehouder van de fa. Matthes &
Ostwald. Bij het uitbreken van den Wereldoorlog repa-
trieerde hij echter en was tot 1917 als Reserve-Luitenant
gemobiliseerd. Daarna was hij gedurende drie jaar direc-
teur van het Kantoor Venlo van de Zuid-Nederlandsche
Handelsbank, een dochteronderneming van de Rotterd.
Bankvereeniging. In 1920 aanvaardde hij het directoraat
van de Incasso Bank te Delft en in 1929 werd hij tot Di-
recteur van de N.V. Noderlandsche Middenstandsbank
benoemd. Deze was op 14 November 1927 opgericht als
resultaat van het onderzoek der „Staatscommissie van
Doorninck" naar de mogelijkheid tot reorganisatie van het
Middenstandsbankwezen in Nederland. De bank beschikt
over een eigen geplaatst kapitaal van f 1.260.000 en daar-
naast over een Staatsgarantie groot f C.500.000 als meer-
dere zekerheid voor Crediteuren, zoolang het eigen kapi-
taal niet met dit bedrag zal zijn verhoogd. De bank heeft
eigen kantoren in (52 plaatsen van ons land, en bovendien
nog een groot aantal bank- en spaaragentschappen. Zij
verstrekt bedrijfscrediet, neemt deposito's aan, belast
zich met den aan- en verkoop van effecten, het verzilveren
van coupons en losbare stukken, den aan- en verkoop
van vreemd bankpapier en vreemde cheques en de inning
van wissels op binnen- en buitenland, kortom, zij verricht
alle bankzaken. Speciaal behartigt zij de financieele be-
langen van den Handeldrij venden en Ind ustrieelen Midden-
stand. Aan particulieren verschaft zij deskundige advie-
zen voor geldbelegging, en ook voor beurszaken is zij uit-



stekend geoutilleerd. Met voldoening kan de Directie dan
ook terugzien op de resultaten, die in de jaren sedert de
oprichting bereikt zijn. - v. E. heeft verschillende publi-
caties het licht doen zien, o.a. „Goederen, Geld, Goud".
Voorts schreef hij artikelen over Credietpolitiek en Cre-
dietverleening aan den Middenstand - Hij bezocht Ned.
Indië en een groot deel van Europa, zoowel voor zaken,
als voor genoegen. - Vosmaeiiaan 7, Bussum.


