
Eeghen, Mr. Christiaan Pieter van. - Directeur der Ned.
ind. Handelsbank N.V. - Geb. te Amsterdam, 10 Febr.
1880 als zoon van den bankier Pieter van Eeghen en
Maria de Clerq. - Mr. C. P. v.E. stamt uit een der eerste

families van de
hoofdstad, het-
geen o.m. blijkt
uit het feit, dat
in het zuidelijk
deel van Am-
sterdam een
straat genoemd
is naar zijn

grootvader,
Christiaan Pie-
ter van Eeghen.
- Geh. op 5 Apr.
1906 met Hen-
riëtte Heidring.

Kinderen:
Loinse, geb. 7
April 1907, geh.
met Mr. R.
Korthals Altos;
Geertrui Marga-
retha, geb. 24
Dec. 1908; Mr.
Pieter, geb. 28
Juni 1911; Isa-
bella Henriëtte,
geb. 3 Eebruari

1913; Catharina, geb. 13 Aug. 1917; Christiaan Pieter, geb.
20 Nov. 1921. - v. E. bezocht de Openb. Handelsschool en
legde met gunstig gevolg eindexamen en vervolgens het
staatsexamen af, waarna hij zich liet inschrijven als
student in de rechten aan de Universiteit te Amsterdam.
In 1906 promoveerde hij op het proefschrift „ Het rechts-
karakter van den naam naar Nederlandsen Recht". Hij
kwam op het kantoor der fa. van Eoghen & Co., trad in
1907 op als procuratiehouder en werd in 1908 opgenomen
als firmant. Als zoodanig bleef hij werkzaam tot eind
1924; l Jan. 1925 trad hij op als Directeur der Ned. Ind.
Handelsbank N.V. - Voorts is Mr. v. E. onder-voorz.,
tevens voorz. van do af d. Grootbedrijf, van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam; lid van
de Tariefcommissie, voorz. van het Coll. v. Curatoren van
het Seminarie der Alg. Doopsgezinde, Sociëteit; voorz.
van de Vereen, tot Aanleg van een Rij- on Wandelpark
(Vondelpark) te Amsterdam; bestuurder der Vereen, ten
behoeve der Arbeidersklasse; van het Ned. Kanker-
Instituut en van versch. instellingen op gebied van kerk,
filantropie en kunst, voorts lid van den Raad van Beheer
van de Centr. Trust Compagnie; voorz. van den Raad
van Beheer der N.V. t. V. v. d. Kon. Holl. Lloyd; pres.-
comm. der Incasso-Bank; der Holland Bank; v. h. Alge-
meen Handelsblad; der Verzekering-Mij. „Vesta"; v.h.
Meubelmagazijn v.h. Eden; Comm. v. d. Alg. Ned. Ind.
Elcctr. Maatschappij; de Rubber Cultuur Maatschappij
„Amsterdam"; de Nederlandsche Bank voor Zuid Afrika;
de Hollandsche Hypotheekbank; de Hollandsche Socië-



teit van Levensverzekeringen en de Stikstofbindingsin-
dustrie „Nederland". - In verband met zijn werkzaam-
heden maakte v. E. enkele reizen naar Indië. - Zijn
verdiensten vonden erkenning in de benoemingen tot
Ridder i. d. orde v. d. Ned. Leeuw en Officier i. d. orde
van Oranje-Nassau. - Heerengracht 497, Amsterdam.


