
Putt, Karel Lodewijk Hendrik van der. - Lid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. - G-eb. te Stratum
(N. Br.), 17 Dec. 1887. - Vader: Johan Willem Lodewijk
van der Putt, Officier in de Orde van Oranje Nassau,
Voorz. van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Eindhoven; - Moeder: Maria Hendrika Adriana de Vlam.
- Geh. met Adriana Johanna Maria van den Heuvel, doch-
ter van Vincent v. d. Heuvel, te Geldrop, lid Gedeputeerde
Staten van Nd. Brabant; oudlid der Tweede Kamer; op-
richter-President-Commissaris der Coöp. Centr. Boeren-
leenbank te Eindhoven. -Kinderen: Maria, geb. 27 Aug.
1913; Louis, geb. 21 Nov. 1915; Vincent, geb. 7 Oct. 1917;
Franka, geb. 28 Jan. 1920; Margriet, geb. 18 Sept. 1921;
Jozefa, geb. 10 Mei 1923; Willemien, geb. 19 Jan 1925;
Lucie, geb. 11 Sept. 1926; Paula, geb. 12 Jan. 1930. -
v. d. P. bez. de Handelsschool der Paters Jezuïeten te Kat-
wijk en ging na het behalen van het einddiploma naar het



buitenland: Bel-
gië, Engeland,
Duits chland en

Denemarken,
waar hij naast
practische han-
delsontwikke-

ling gedegen ta-
lenkennis op-
deed. In 1909
trad hij in dienst
van de fa. van
der Putt & de
Vlam, later om-
gezet in de N.V.
Kosmos Sigaren-
fabrieken, waar-
van v. d. P. tot
1936 de directie
voerde. - Op
sociaal en econo-
misch gebied
heeft hij zeer
veel tot stand
gebracht. In
1915 werd v. d.
P. gekozen tot secr., in 1918 tot voorzitter van den Kring
Eindhoven van den R.K. Bond van Sigarenfabrikanten.
In 1918 nam hij het initiatief tot organisatie van de werk-
gevers in België, hetwelk leidde tot stichting van een
Christelijk verbond van Sigarenfabrikanten, dat het eerste
collectief contract afsloot in 1919 en van de Alg. Chr.
werkgeversvereeniging in Antwerpen. In 1919 stichtte hij
kindertoeslagfondsen in de Belgische en Nederlandsche
sigarenindustrie. - v. d. P. is voorts oud-lid en plv. lid van
den Raad van Arbeid; Oud-Voorz. der afd. Grootbedrijf
van de K.v.K. voor Oost-N.-Brabant; lid van de Comm.
van Deskundigen voor den Tabaksaccijns; Voorz. der
Ned. R.K. Vereen, van Sigarenfabrikanten, voorzitter en
stichter van het Pensioenfonds (1930), voorzitter van het
gezinstoeslagfonds, van de Risico-vereeniging en van de
Bedrijfsvereeniging voor ziekengelduitkeering; lid van de
commissie van Toezicht op den Gem. Werkloozendienst;
Comm. van Aug. Lachappelle's Parketvl. fabr. te Breda
en van de N.V. Tricotage ateliers Treebeek (L.), lid van den
Nijverheidsraad, voorzitter van de vereeniging van Kath.
ziekenhuizen en van het dagelijksch bestuur van het St.
Jozefziekenhuis, Eindhoven, lid van den Raad van Toe-
zicht van de R.K. Handelshoogeschool te Tilburg enz.
enz. Zijn verdiensten vonden erkenning in de benoemin-
gen tot Ridder in de Orde van den H. Gregorius en Ridder
in de Kroonorde van België. - Zijn verkiezing tot lid van
de Tweede Kamer der Staten Generaal vond plaats in
April 1933. - Van zijn hand verschenen behalve artikelen
in tijdschriften, de brochure „Naar een betere verdeling
van de beschikbare Arbeid". - Elzentlaan 28, Eindhoven.


