
Jonckheer, Willem August. - Waarnemend Directeur
der Ned. Ind. Handelsbank. - Geb. op 3 Sept. 1893 te
Amsterdam, als zoon van Jacques Joseph Jonckheer,
gezaghebber in West-Iudië, en Sara Petroiiella de Veer. -

J. werd in den
echt verbonden
met Antonia
Cato Anna
Dart, die hem
twee kinderen
schonk, Willem
August, geb. 5
Mei 1919, en
JacquesJoseph,
geb. 22 Mei
1922. - J. deed
in 1910 het

eindexamen
H.B.S. en in
1912 dat van
de Openb. Han-
delsschool. Hij
werkte daarna
korten tijd op
het kantoor der
New York Life

Lnsurance
Comp. te Am-
sterdam en ging
in April 1913
over naar do

Ned. Ind. Handelsbank.-In 1916 werd hij als employé naar
l.ndië uitgezonden.Tot 1918 werkte hij te Chcribon, omver-
volgens naar Batavia te worden overgeplaatst. Nog dat-
zelfde jaar is hij benoemd tot beheerder van het bijkantoor
op Noord wijk (Batavia). Twee jaar nadien werd J. procura-
tiehouder te Soerabaja, en enkele mnd. daarna te Semarang.
In 1922 kwam J. te Singapore en in 1923 als sub-agent te
Soerabaja. Na zijn Europecsch verlof werd hij agent te
Makassar. Na verloop van drie jaar is hij benoemd tot
subagent te Batavia. In 1930, na zijn tweede Eur. verlof,
trad hij op als agent te Semarang. Achtereenvolgens werkte
hij te Soerabaja en in 1936, na zijn 3e verlof als agent aldaar.
In 1937 werd hij tenslotte benoemd tot waarnemend
directeur te Batavia. - J. bekleedde nog tal van andere
functies, zoo was hij lid van den Raad van Toezicht van
het Instituut voor de Zeevisscherij, lid van den Raad van
comm. voor het toezicht op het beheer in Ned.-Indië



voor de pensioenfondsen van Ind. landsdienaren en Euro-
peesche lokale ambtenaren, en plaatsverv. voor/, v. d.
centi-. comm. van toezicht en bijstand der Algemeene
Volkscredietbank. - Hij was bovendien commissaris van
verschillende maatschappijen, o.m. van de N.V. Machine-
fabriek Braat, de N.V. Ned. Ind. Metaalwaren-Emballage
Fabrieken, de Tabaks Mij. Kontjir, de Ned. Ind. Chamotte
& Klei Industrie, N.V. Pramvenveer Kali Mas. —


