
Kappen, Mr. Karel Stephan van. — Dir. N.V. Algemeene
Hypotheekbank te Amsterdam; oud-referendaris der
Rijkspostspaarbank. - Geb. 23 Febr. 1884 te 's-Graven-
hage. - Vader: Generaal Alphonsus Josephus Hendrikus

van Kappen, in
leven chef van
de Genie bij het
Kon. Ned. Incl.
Leger en gedu-
rende 20 jaar
Dir. van de Bil-
liton Mij.; Moe-
der : Stephania
Maria Christina
Johanna Henc-
kel. - Geh. met

Geertruida
Greeuw, geb. te
Croydon. - Mr.
v. K. ontving
M.O., legde te
Utrecht staats-
examen af en
studeerde rech-
ten te Leiden,
waar hij in 1912
op stellingen
promoveerde. -
Hij vertrok naar
Indië als em-
ployé bij het

hoofdagentschap van de Ned. Ind. Handelsbank te Bata-
via en repatrieerde in 1913; hij was daarna werkzaam bij
Gemeentelijke Creclietbank te 's-Gravenhage, daarna als
commies-redacteur ter secretarie van Katwijk, en vestigde
zich vervolgens als advocaat en procureur te Amsterdam,
alwaar hij van 1916-1920 als zoodanig werkzaam was.
In 1920 werd hij benoemd tot referendaris van de Rijks-
postspaarbank in de hoofdstad, als chef van de controle op
Hypotheekbanken en in 1924 werd hij benoemd tot adj.-
dir. van de N.V. Algemeene Hypotheekbank, van welke
instelling hij sedert 1928 Directeur is. Deze bank werd in
1889 opgericht door Mr. H. Pouw en Mr. Dr. A. R. Zim-
mermann. - Van 1932 tot 1936 was v. K. lid v. d. Ge-
meenteraad van zijn woonplaats, Huizen. (N.H.); voorts
was hij coinm. der Koetei Expl. Mij. en v. d. Internat. Gas
Mij., terwijl hij thans bestuurslid is van de Vereen, v. Di-
rect, van Hypotheekbanken. - In het orgaan In- en Uit-
voer publiceerde hij div. artik. over de Controle van de
Rijkspostspaarbank. - In den loop der jaren bezocht hij



Indië, Frankrijk, Engeland, Duitscbland, Italië, Zweden,
Zwitserland en Noorwegen. — Uit het feit, dat hij eerelid
v. d. Kon. Ned. Zwembond is en gedurende 10 jaren
tweede voorz. v. dien Bond was, blijkt zijn groote voor-
liefde voor de sport. - „De Ruigczate", Huizen (N.H.).


