
Posthumus Meyjes, Willem Christiaan. - Geb. 27 Deo.
1895 te Amsterdam. - Zoon van Mr. Fokke Eduard
Posthumus Meyjes, directeur der N.V. Kasvereeniging
Amsterdam en Julia Maria Louise Joosten. — Geh. met
Marthe Marie Lucie Vieillachézas. -Kinderen uit eerste
huwelijk: Frank Ferdinand, geb. 7 Augustus 1920; Henri
Frederik Willem, geb. 5 Januari 1922; Willem Alexander,
geb. 30 April 1927; uit tweede huwelijk Christian Bo-
bert, geb. l Juni 1932 en Marie Christine Julia, geb. 26 Mei
1934. - Na de Lagere School doorloopen te hebben, be-
zocht P. M. het Stedelijk Gymnasium in zijn geboorte-
stad; uit de 5e klasse daarvan legde hij in 1914 met



goed gevolg
Staatsexamen

af. Gedurende
de vier daarop-
volgende jaren
was hij in mili-
tairen dienst. -
Na een korte

vooropleiding
bij de Nederl.
Handel Mij. te

Amsterdam,
werd hij procu-
ratiehouder der
Geldersohe Cre-
diet vereeniging
te Zutphen,
tot hij in 1921
benoemd werd
tot Directeur
van het bijkan-
toor te Rotter-
dam van de
Bank Associa-
tie. Twee jaar
later volgde zijn

aanstelling als hoofdbeambte bij de Nederlandsche Bank,
terwijl hij in 1925 werd aangezocht de hoofd-directie te
aanvaarden van de Algemeene Centrale Bankvereeniging
voor den Middenstand, met het doel om onder leiding van
Mr. J. W. Beyen als regeeringscommissaris, het Nederl.
Middenstands-bankwezen te reorganiseeren. Deze reorga-
nisatie kreeg in 1927 haar beslag door oprichting van de
N.V. Nederlandsche Middenstands Bank, waarvan P. M.
eveneens hoofd-directeur werd. In het jaar 1929 werd hij
benoemd tot financieel adviseur, tevens chef van de finan-
cieele afdeeling der N.V. Algemeene Kunstzijde Unie,
welke benoeming hij aanvaardde om in het bijzonder ook
op internationaal financieringsgebied ervaring te verkrij-
gen. In samenwerking met de beide firmanten van Hörch-
ner & Götzen en Hörchner, Götzen & Co. (zie biographieën
J. P. Hörchner en H. Götzen) in welke beide firma's P. M.
is geïnteresseerd, richtte hij in 1932 de N.V. Associatie
van Beheer- en Trustzaken op. Deze vennootschap houdt
zich bezig met het administreer en van particuliere ver-
mogens, treedt op als trustee bij het verstrekken van
leeningen onder hypothecair verband, bij obligatie leenin-
gen en als exécutrice-testamentaire. - P. M. werd door de
Eransche regeering onderscheiden met de Palmes Acadé-
miques en heeft zeer veel relaties in Frankrijk, waar hij
op zijn buitenlandsche reizen het meest vertoeft. — Hij is
medeoprichter en voorzitter van de stichting „Practi'sch
Werken" te Amsterdam, bestuurslid van de Alliance
Francaise aldaar, lid van het Directorium der Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, en Com-
missaris van een aantal vennootschappen. - Op financieel,
economisch en politiek gebied publiceerde hij tal van arti-
kelen in tijdschriften, terwijl in 1931 bij Tjeenk Willink
te Haarlem een boek van zijn hand verscheen, getiteld:
„Bankpolitiek". - Minervaplein ], Amsterdam.


