
Leeuwen, Mr. Herman Franfois van. - Directeur van
De Twentsche Bank N. V., te Amsterdam. - Geb. 26 No-
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j dent te Delft;
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geb. 3 Juni 1932
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j siaal Onderwijs



te Amsterdam en ging na het behalen van zijn einddi-
ploma, aan de Universiteit te Amsterdam in de Hechten
studecren, waar hij in 1914 promoveerde. — Hij vestigde
zich nu als advocaat te Amsterdam, en legde zich speciaal
toe op economische wetenschappen. Na het vervullen van
zijn militairen dienstplicht kwam hij in 1917 als Secretaris
bij het Kijkskolen Distributie Bedrijf en in 1921 in dienst
van De Twentsche Bank, waar hij reeds 4 jaar later tot
Directeur van het kantoor te Rotterdam werd benoemd.
In 1929 werd hij opgenomen in de Hoofddirectie van
De Twentsche Bank N.V. te Amsterdam, v. L. is Voor-
zitter geweest van het Dep. Handel en Nijverheid te
Amsterdam en lid van het Hoofdbestuur van dezelfde Mij.
Hij is Commissaris van de Hypotheekbank voor Neder-
land, gevestigd te Amsterdam; Houthandel v/h William
Pont te Zaandam; Nederl. Dok Mij. te Amsterdam;
Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te Umuiden;
Kon. Luchtvaart Mij. voor Ned. en Koloniën te 's-Gra-
venhage; Handelsvercen. Amsterdam; Heybroek's Groot-
handel; Holl. Koopmans Bank, alle te Amsterdam en
Ned. Staalfabrieken v/h de Muinck Keizer te Zuilen. -
Talrijke artikelen op economisch gebied kwamen van
v. L.'s hand, o.a. in „In- en uitvoer", welk weekblad hij
destijds redigeerde, en. in „De Economist", waarin hij de
financieele kroniek verzorgde. Hij verwierf voorts vooral
bekendheid doordat hij een der eersten was, die vond,
dat Ned. zich bij de Intern. Munteenheid moest aanpassen,
m.a.w. devalueeren. Over dit onderwerp hield hij talrijke
lezingen.-v. L. heefteen voorliefde voor de paardensport
en is zelf een enthousiast ruiter. - Hoeflo te Laren.


