
Eeghen, Henri Louis van. - Koopman en bankier. -
Geb. l Deo. 1887 te Amsterdam, als zoon van Samuel
Pieter van Eeghen, koopman en bankier, en van Jkvr.
Olga Catherina Antoinetta van Loon. - Geh. den 4den
April 1918 met
Jkvr. Catharina
Margaretha Bo-
reel. - Uit dit
hu wel. werden
geboren: Wil-
lem Marius, 7
Januari 1919;
Ernst Henri, 13
April 1920; Hen-
drik Maurits Ja -
cobus, 19 Jan.
1923; Constant,
6 Deo. 1924;
Marguerite Cor-
nelia, 12 Nov.
1928 en Olga
Constance, 12
Mei 1933. - v.
E. ging van de
lagere school
naar de Ie
Openbare Han-
delsschool te

Amsterdam,
waar hij in 1905

eindexamen
deed, daarna studeerde hij gedurende l-£- jaar te Parijs.
In 1909 deed v. E. zijn intrede in de bankierswereld bij
de Ned. Handel Mij. te Amsterdam; een jaar later kwam
hij bij Maclaine Watson & Comp. te Londen en in 1911
vertrok hij naar de tropen, waar hij te Sbérabaja werkte
bij Fraser Eaton & Comp. Tenslotte werd v. É. in 1914
opgenomen in de fa. van Eeghen & Co. te Amsterdam,
de reeds sinds eeuwen in de hoofdstad gevestigde „koop-
lieden, en bankiers" Wat den goederenhandel betreft,
doet de firma transacties in koloniale producten, in hoofd-
zaak huiden, tabak, thee, rubber en copra, grootendeels
op leveringscontract, doch in enkele gevallen bij inschrij-
ving. In vroeger jaren hebben zij een belangrijk aandeel
gehad in den suikerhandel. - De tegenwoordige firmanten:
besprokene, Mr. L. C. van Eeghen en Jhr. Mr. J. C. de
Beaufort, houden zich op financieel gebied bezig met de
administratie van vermogens en zijn sedert 1914 lid v. d.
Vereen, v. d. Effectenhandel. - H. L. v. E. is bovendien
comm. van de Ned. Bank, de Ned. Handel Mij., de N.V.
Suriiiaamsche Bank, de Kasvereeniging N.V., de N.V.
S. M. N. Nederland, de Vereen. Vorstenlandsche Cultuur-
mij., de Spaarbank voor de stad Amsterdam, de Cultuur
Mij'en „Pendgadjaran" en N.V. Cultuur Mij. „Tjepper",
lid van den Raad van het bestuur der Tjibomi en Tji-
panpah Caoutchouc Mij. - v. E. bereisde de voornaam-
ste landen van Europa, Amerika, Australië en Indië;
eenmaal maakte hij een reis om de wereld. - Honthor-
straat 22, Amsterdam.


