
Posthuma, Drs. Suardus. - Dir. v. d. Nederl. Bank voor
Zuid-Afrika N.V. - Geb. 25 Juli 1900 te Djember als zoon
van Jan Posthuma en Johanna Hermana Kessler. - Geh.
21 Juni 1927 te 's-Gravenhage met Elizabeth Moll. -
Kinderen: Elizabeth Johanna, geb. 16 Augustus 1928;
Herman Johan, geb. 19 October 1934; Eelkjen, geb. 7Mrt.
1936. - In 1920 behaalde P. het einddiploma v. h. Ie sted.
Gymnasium te 's-Gravenhage en hij moest daarna zijn
militairen dienstplicht vervullen. Hij bezocht van 1921-
1925 de Ned. Handels Hoogeschool te Rotterdam en
beëindigde daar zijn studie in 1925, toen hij cum laude
doctorandus werd. - Vervolgens werd hij redacteur-secre-
taris van Economisch Statistische Berichten. Van 1929-
1932 vervulde hij de functie van secretaris van de Ned.
Organisatie van de Intern. Kamers van Koophandel te
's-Gravenhage, terwijl hij tevens procuratiehouder v. d.
N.V. de Nieuwe Bank was. Gedurende dezen tijd, nl. in
1931, was hij tijdelijk werkzaam bij de Oostenrijksche
Nationale Bank als assistent van Prof. Mr. G. W. J. Bruins
en met bijzondere procuratie van de Bank voor Interna-
tionale Betalingen. Sinds 1933 is P. verbonden aan de
Nederl. Bank voor Zuid-Afrika N.V. In genoemd jaar
werd hij benoemd tot waarnemend Directeur en op 29 Ju-
ni 1934 verkreeg hij zijn huidige functie. - De Nederland-
sche Bank voor Zuid-Afrika ving haar werkzaamheden
aan op den 6den April 1888; zij is te Amsterdam gevestigd,
heeft filialen te Londen en Hamburg en een twintigtal bij-
kantoren in de Unie van Zuid-Afrika. - P. is bestuurslid
van de Vereeniging „Zuid-Afrikaansche Voorschotkas",
vice-voorz. van den Handels Hoogeschoolraad te Rotter -
dam en lid van den Raad van Beheer van het Handels-
hoogeschoolfonds. Hij schreef tal van artikelen in econo-
mische bladen en hield voor vereenigingen verschillende
voordrachten over economie. - Voor zaken bezocht P. de
Ver. Staten, Afrika en de meeste landen van Europa. -
Kweekduin, ter Hoffsteedeweg 6, Overveen.


