
Putten, Ing. Theodorus Egbertus van. - Oud-dir. Gem.
tram Amsterdam. - Geb. 16 Nov. 1872 te Amsterdam. -
Ouders: Theodorus Egbertus van Putten, controleur B.B.
in Ned.-Indië, overleden te Telokbetong (Zuid Sumatra)

28 Juli 1872, en Bernardina Johanna de Wit, overl. op
26 Dec. 1909 te A'dam. -Geh. m. Henriëtte Rosina Doro-
thea Lanzing, geb. 18 Juli 1879, voordien met Janke
Wijt, geb. 24 Oct. 1872. - Ir. v. P.'s echtgenooto was onder
don naam Mevr. Hubreetse-Lanzing, in Indië een bekende



schilderes. - Kinderen: Theodorus Egbert, geb. 30 Nov.
1899, werkzaam in het filmbedrijf te Berlijn, geh. met
Julie Scheltema; Dr. Melchior Frederik, geb. 6 Mei 1901,
doctor in de scheikunde, geh. met Jeaniiette Mulder; Jan
Willem, geb. 18 Jan. 1903, beoefenaar van decoratieve
kunst. - Ing. v. P. doorliep de M.T.S. te Amsterdam en
studeerde vervolgens aan de Technische Hoogeschool te
Hannover. Gedurende eenige jaren werkte hij practisch
in Engeland en Nederland, bezocht daarna de Technische
Hoogeschool te Darmstadt en behaalde in 1897 het diploma
van Electro-technisch ingenieur. — Nadat hij nog eenigen
tijd op een laboratorium te Darmstadt werkzaam was ge-
weest, kreeg Ing. v. P. een aanstelling bij Siemens & Hals-
ke te Berlijn. In Dec. 1898 werd hij overgeplaatst naar het
filiaal te 's-G-ravenhage, waar hij o.a. verschillende con-
cessie-aanvragen voor tramaanleg behandelde. — Op
l Sept. 1900 werd ing. v. P. aangesteld als ingenieur voor
de electrificatie der gemeente tram te Amsterdam. — Reeds
spoedig daarna werd hij bevorderd tot adj.-directeur en
van Febr. 1918 af trad Ing. v. P. als directeur op. - Op
zijn initiatief werd het zgn. studiebureau opgericht, waar
alle wetenswaardigheden van het tramwezen verzameld
werden en waarvan de leider Ir. W. B. I. Hofman, later
zijn opvolger is geworden. Onder Ing. v. P.'s energieke
leiding - - daarbij steeds gesteund door den directeur
J. H. Neiszen — is de geheele electrificatie van het tram-
net tot stand gekomen, waarmee tegelijkertijd een alge-
heele reorganisatie van het bedrijf gepaard ging. - In
Sept. 1932 werd hem op zijn verzoek eervol ontslag ver-
leend. - Wegens de uitstekende organisatie van den tram-
dienst tijdens de Olympische spelen werd Ing. v. P. be-
noemd tot off. in de orde van Oranje-Nassau. - Hij is
voorz. geweest van de commissie van advies voor de Ned.
Spoorwegen en lid van het bestuur van de afd. voor
electro-techniek en van de afd. voor verkeer van het Kon.
Instituut van Ingenieurs. — De ontspannings-vereenigin-
gen van het personeel hadden zijn volle belangstelling;
zoo was hij beschermheer van het mannenkoor van tram-
personeel „Kunst en Broederschap". Voor het Kon. Iiist.
v. Ing. hield v. P. eenige malen lezingen, die in het tijd-
schrift ,,De Ingenieur" gepubliceerd werden. Ter bijwo-
ning van congressen, ter bestudeering van andere tram-
bedrijven en voor aanschaffing van materiaal maakte hij
tal van buitenlandsche reizen. - A. Mauvelaan 11, Bus-
sum.


