
André de la Porte, Pieter Cornelis. - Directeur der NV.
Merrem & la Porte. - Geb. te Amsterdam, 13 October
189(5. - Vader: Cornelis André de la Porte, geb. 3 Augus-
tus 1867, overleden 28 Juni 1929, Lid der firma Merrem &
la Porte.-Moeder: Catharina Uyt den Bogaard, geb. 11



l December 1871.
- 11 Mei 1920
trad hij te Am-
sterdam in het
huwelijk met
Miaria Magde-
leine Henriëtte
Irma Wam-
steeker. — Kin-

1 deren: Allee
Jeanne, geb. 30
September 1922
Catharina Ma-
ria, geb. 23 Fe-

] bruari 1926. -
Het Lager On-

\ derwijs genoot
• /H A. d. 1. P. aan

j de Nieuwe
l School Vereen,

van C. Vrij te
Amsterdam,

waarna hij de 2e
'\ 5-jarige H.B.S.,
\ eveneens in de

hoofdstad, be-
zocht. Inmiddels was de Wereldoorlog uitgebroken en, na
zijn eindexamen te hebben afgelegd, werd A. d. 1. P. inge-
deeld bij de opleiding voor Res.Officier. Tusscbentijds werd
hem evenwel studie-verlof verleend, hetgeen hem in staat
stelde de colleges aan de Handels Hoogeschool te Rotter-
dam te volgen. In 1919 trad. hij in dienst van de fa Merrem
& la Porte, waar hij alle afdeelingen doorliep en in 1929
als firmant werd opgenomen. Toen in 1932 deze zaak om-
gezet werd in een N.V., werd A. d. 1. P. tot mede-Directeur
benoemd. — De Vennootschap treedt op als vertegen-
woordigster van buitenlandsche firma's op het gebied van
Staal- en ijzerindustrie, o.a. de firma Krupp te Essen,
Sinds 1936 is zij alleen-vertegenwoordigster voor Neder-
land van de buizenfabriek der Kon. Ned. Hoogovens en
staalfabrieken te IJmuiden. — Voor zakendoeleinden be-
zocht A. d. 1. P. Zweden, Duitschland, Engeland en
Frankrijk, terwijl hij zijn vacanties op Corsica, in Frank-
rijk, Duitschland en ook in Zwitserland doorbracht. - Hij
is Bestuurslid van de Bijzondere Lagere School „School-
vereeniging Willemspark", te Amsterdam en een liefheb-
ber van tennis. - Koninginneweg 162, Amsterdam-Z.


