
Putten, Hendrik Jacobus van. - Directeur van De Java-
sche Bank te Amsterdam. - Geb. te 's-Gravenhage, 12 Apr.
1885, als zoon van Hendrik van Putten en Helena Elisa-
beth Nantje Huizinga van der Woude. - Geh. den 23sten
December 1919 te Amsterdam met Johanna Willemina
Vogels. - Kinderen: Louis, geb. 5 Deo. 1921; André, geb.
11 Oct. 1924. - v. P. behaalde, na het doorloopen van de
H.B.S. verschillende practijkdiploma's, o.a. het bankdi-
ploma van het Institute of Bankers in Zuid-Afrika, waar-
bij hij de onderscheiding „Prize-man" verwierf. Hij aan-
vaardde aanvankelijk een aanstelling bij De Ned. Bank
in zijn geboortestad, waar hij echter slechts korten tijd
bleef, daar hem einde 1906 een functie bij de Ned. Bank
voor Zuid-Afrika te Pretoria werd aangeboden, v. P. bleef
gedurende ruim vijfjaren aan deze instelling verbonden
en vertrok vervolgens via Nederland naar Ned.-Indië,
waar hij l Januari 1914 in dienst trad bij De Javasche



Bank te Bata-
via. Hij werd
in 1918 gedu-
rende een jaar
door de Bank
aan het Ned.
Ind. Gouverne-
ment afgestaan,
om op te treden

^ ,- * als secretaris
van het Bureau
voor Buiten-
landsche Han-
dels aangelegen-
heden, v. P. re-
patrieerde om
gezondsheidsre-
denen in 1921
en werd be-
noemd tot adj.

jjjg. secr. van het
kantoor van De
Javasche BaiiK
te A'dam. Kor-
ten tijd daarna
volgde zijn aan-

stelling als secr. en sedert l April 1931 bekleedt v. P. de
functie van Directeur. -In 1891 werd het Bijkantoor van
De Javasche Bank te Amsterdam geopend, dat in 1922
omgezet is in een Bij bank. Deze heeft als vertegenwoor-
digster van het Hoofdkantoor te Batavia tot taak: het
onderhouden van contact met De Ned. Bank, met de Mi-
nisteries te 's-Gravenhage en de buitenlandsche corres-
pondenten in Europa; de voorlichting van het Hoofd-
kantoor te Batavia op economisch gebied, alsmede ten
aanzien van de geldmarkt, de intern, politiek en de beurs;
het beheer van een deel van den goudvoorraad en van de
effecten-depöts van hare Indische clientèle; het uitvoeren
van effectenopdrachten en het regelen van credieten voor
in Indië werkende personen en maatschappijen, etc. - v.
P. is in 1928 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-
Nassau. - Van zijn hand verschenen enkele tijdschrift-
artikelen. - Oranje Nassaulaan 11, Amsterdam.


