
André de la Porte, mr. Leonard Louis Ferdinand. - Ex-
firrnant van het bankierskantoor la Porte & Co.; thans
agentschap van de Ned. Handel-Mij. - Geb. 8 Sept. 1875
te Haarlem; als zoon van Anna Herbertha Mispelblom
Beyer en Pieter
Cornelis André
de la Porte,. fir-
mant der fa.
Merrem & la
Porte te Am-
sterdam. - Geh.
14 Febr. 1907
te Amersfoort
met Francina
Adriana Bartha
AntoinetteMoll.
— Kinderen: Pe-
tronella Arnol-
da Louise Ma-
ria, geb. 7 Aug.
1908 te Baarn;
Anna Herbert,
geb. 23 Sept.
1909 te Baarn;
werkzaam bij
een goudmijn te
Marabastad in

Zuid-Afrika;
Johan Hendrik,
geb. 13 Deo.
1911 te Baarn,
binnenhuisarchitect; Pieter Cornelis, geb. 13 Deo. 1912 te
Baarn; gezagvoerder bij deK.L.M. iu Willemstad (Curayao).
A. ontving zijn opleiding aan het gymnasium te Amersfoort.
Daarna ging hij rechten studeeren aan de Universiteit te
Utrecht. In 1902 vestigde hij zich te Amsterdam als advo-
caat en procureur. Van 1903-1906 was hij Directeur der
Generale Hypotheekbank. In 1906 werd hij procuratie-
houder der Fa. Methorst en van Lutterveld te Amers-
foort. Tevens werd hij belast met de leiding van het op te
richten bijkantoor te Baarn. In Mei 1912 nam hij aldaar
het kantoor over en begon voor eigen rekening. Tot het
einde van 1931 was hij aldaar firmant en richtte inmiddels
bijkantoren op te Bussum en Soest; toen trad hij uit de
zaak, die overging aan de Geldersche Crediet Vereen.
Thans zijn het agentschappen resp. correspondentschap-
pen der Ned. Handel-Mij. A. is zoowel secretaris van de
afd. Haarlem en Omstreken van de Vereen. „Nederlandsch
fabrikaat", als van de afd. Bloemendaal der Ned. Pad-
vinders Vereen. Tijdens de Wereld-Jamboree was hij com-
missaris van logies. Tevens is hij commissie-lid van „Haar-
lems Bloei"; werkend lid der Vereen. „Pro Juventute"
en mede-leider der Jongens-Club dezer vereeniging; com-
missaris van de Haarlemsche Hulpbank en van de N.V.
Algemeene Disconteering Mij. te Amsterdam. - A. is ge-
rechtigd tot het dragen van het mobilisatiekruis. - Lorentz-
plein 13, Haarlem.


