
Alphen, Willem Johan van. - Directeur van de N.V.
Handelscompagnie te Rotterdam. - Geb. op 19 Dec. 1882
als zoon van den makelaar Hendrik Christiaan van Alphen
en Johanna Verweij. — Zijn echtgenoote, Cornelia Johanna
Roos, is de eerste Rotterdamsche gebreveteerde sport-
vliegster. Zij geniet tevens bekendheid als sopraanzan-
geres. - v. A. heeft uit zijn eerste huwelijk 3 kinderen, t.w.:
Frederik Michiel, geb. 20 Apr. 1911; Clara Corrytha, geb.
6 Apr. 1917 en Jacqueline Noël geb. 25 Dec. 1922. - Na
zijn eindexamen aan de 5-jarige H.B.S. te hebben afge-



legd, liet hij zich
inschrijven aan
de Teohn. Hoo-
geschool te
Delft. Hij maak-
te er zich de
noodige mate-
rialenkennis en
technische ken-
nis eigen en
kwam daarna op
het kantoor van
de firma B. F.
Krantz & Co.,
van welke on-
derneming hij
later firmant
werd. Anno 1921
richtte v. A. de
N.V. Handels-
compagnie op,
waarin de fa.
Krantz & Co.
werd opgeno-
men. - Deze
N.V. houdt zich

bezig met den handel in scheeps- en industrie-artike-
len. Verder beschikt zij over een afd. scheepstuigerij, een
zeilmakerij en een groote afd. motoren. Vooral op dit
laatste gebied neemt de Handelscompagnie een voor-
name plaats in. Zij vertegenwoordigt in ons land de fa.
Burmeister & Wain, Kopenhagen, voor scheeps- en andere
Dieselmotoren, Junkers Motoren, Breslau, en de Por-
schungs Anstalt Junkers te München. De N.V. belast
zich ook met het uitvoeren van electro-technische in-
stallaties op schepen. Zij heeft filialen te Amsterdam,
Groningen, Vlissingen, Antwerpen en Ruhrort-Duisburg. -
Behalve de functie van Directeur in deze onderne-
ming, bekleedt v. A. nog commissarisposten in N.V.'en
zooals de Nederl. Motoren Mij., de Staaldraadkabel en Her -
cules-touwfabriek, v/h J. C. den Haan, Gorcum en dcBata-
via-Arak Mij., alsmede bestuursfuncties in verschillende
organisaties, zooals „Eruditio Musica" en de Rotterdam-
sche Aeroclub. Hij is lid van den Raad van Beheer derNat.
Luchtvaartschool en lid van verdienste van de Kon. Roei-
en Zeilvereen. „De Maas". - In zijn echtgenoote bezit v. A.
een eigen pilote: herhaaldelijk maakt hij in een door haar
bestuurd vliegtuig buitenl. reizen. Hij komt geregeld
voor zaken in Scandinavië, Duitschland en Engeland,
v. A. heeft groote belangstelling voor de luchtvaart, in
het bijzonder de sportvliegerij. Voorts is hij een groot
liefhebber van muziek en een ijverig beoefenaar van de
zeil- en golfsport. — Kralingsche Plaslaan 38, Rotterdam.


