
Gerritzen, Mr.
Geb. op 15 Apr.
1869 te Soera-
baja als zoon v.
Franciscus Her-
manus Gerrit-
zen, adv. teSoe-
rabaja, later te
Batavia, en Mi-
cheline Ommen.
- Gehuwd met
Albcrtina .Ruys
op 29 Juli 1905
te Batavia. -
Kinderen: Jan
Marianus, geb.
23 Dec. 1906,
TheodorusAclri-
anus, geb. 2
Mrt. 1912, Al-
lart, geb. 25
Aug. ï 913 en
Joanna Corne-
lia, geb. 3 Juni
1915. - Nadat
hij het gymna-
sium had cloor-

Jan. — Oud-dir. der Javasche Bank. -



loopen, ging Mr. G. rechten studeeren te Leiden. — Op het
proefschr.: „Het ontstaan en tenietgaan der actie geduren-
de het proces", promoveerde hij op 29 Mei 1892. - Hij
vestigde zich in 1892 als advocaat in Ned.-Tndië, doch werd
in 1908 benoemd tot dir. der Javasche Bank, welke func-
tie hij tot 1920 bekleedde. - Terwijl andere banken gedu-
rende de oorlogsjaren voorzichtigheidshalve hun taak
zooveel mogelijk beperkten, heeft de Javasche Bank door
het geven van credieten en het koopen van wissels, het
geheele bedrij sfIe ven gesteund. - Teruggekeerd in Hol-
land, werd Mr. G. benoemd tot comin. der Billiton Mij.
en lid van den Raad van Beheer van de gemeenschappe-
lijke Mijnbouw Mij. „Billiton", waarbij de Ned. ïnd.
regeering voor f- deel aandeelhouder is en de Billiton Mij.
voor f deel - Daarnaast is Mr. G. nog commissaris van
de Nederlandsch-Indische Gas Maatschappij, van de Hol-
landsche Constructiewerkplaats te Leiden en van de Ned.
Electro-lasch Mij. te Leiden. Op 30 April 1938 trad hij
af als lid v. d. Raad van Beheer der Gemeenschappe-
lijke Mijnbouw Maatschappij „Billiton". - Mr. G. is be-
noemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen
Leeuw. — Onder den titel ,,De Welvaart van Ned.-Indië"
werden een serie voordrachten, die hij op verzoek van
het Leidsche Universiteitsfonds gehouden had en die op
Indië betrekking hadden, gepubliceerd. - Van 1922 tot
.1925 was Mr. G. lid van de Tweede Kamer. - Duin-
roosweg 7,. 's-Gravenhage.


