
Notten, Mr. Willem Ferdinand Jacob van. - Dir. van het
bijkantoor Velp der Rotterd. Bankver. N.V. - Geb. 7 Mei
1904 te Bloemendaal. - Vader: Marinus v. Notten, geb.
6 Juli 1875, oud-direct, van het Ned. Mus. v. Gesch. &
Kunst te Amsterdam, oud-bestuursl. van het Concertge-
bouw, oud-lid der Comm. v. Toezicht op de Rijksacad.
v. B.K., bestuurslid der Wagnervereen. en comm. der
Ned. Heide Mij.; Moeder: Catharina, Baronesse van Lyn-
den, geb. 12 Jan. 1879. - Geh. met Cornelia Jeanne,
Baronesse van Tuyll van Serooskerken, geb. 22 Mei 1907,
dochter van Dr. C. J. Baron van T. van S., oud-
burgemeester van Zeist, oud-wethouder van Arnhem. -
Kinderen: Eric Karel Christiaan, geb. 25 Juni 1931;
Marinus Michiel, geb. 8 Deo. 1933 en Catharina Wilhel-
mina, geb. 2 Oct. 1935. - Mr. v. N. bezocht te Amsterdam
de Chr. H.B.S. en het Lyceum, waar hij in 1922 het diplo-
ma der afd. gymn. behaalde. — In hetzelfde jaar liet hij
zich inschrijven aan de Univ. van Oxford („Brasenose
College") en verwierf na twee jaar het diploma ,,Econo-
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mies & Politi-
cal Science".
Teruggekeerd

in Nederland
ging hij studee-
ren aan d. Univ.
t. Utrecht, waar
hij in 1929 het
doet. examen in
de rechten af-
legde. - Daarna,
was hij te Rot-
terdam als ad-
vocaat en pro-
cureur werkz.,
tot hij in 1931
als volontair
bij de Rotterd.
Bank vereen,
geplaatst werd;
drie jaar later
werd hij ben.
tot direct, v. h.
bijkantoor Velp
der „Robaver".
- Mr. v. N.

nam en neemt verschillende nevenfuncties waar; in zijn
studentenjaren was hij te Oxford bestuurslid van de
„Oxford Musical Society" en te Utrecht praeses der Juri-
dische Faculteit van het Studentencorps en bestuursl.
v. d. „Utrechtsche Studenten Weerbaarheid"; thans is hij
penningm. der Vereen. „Velp voor Oranje" en bestuursl.
van het Dep. Velp en Rosendaal der Mij. tot Nut van het
Algemeen. - Voor zijn genoegen bezocht hij meer-
malen België, Frankrijk, Zwitserland, Duitschland en
Italië. - Hobbemalaan 3, Velp.


