
Dhont, Cornelis Johannes. - Dir. N.V. Tabak Mij.
„Atamy" en van de N.V. Amsterdamsch Tabaksveem,
onderafd. van Atamy. - Geb. 14 Juli 1890 te Middelburg.
- Ouders: Corn. Joh. Dhont, fabrikant te Middelburg, en
Jetta Althuisi- „„.„_,„.
us. - Geh. met
Joharma Ca-
tharina Geer-
truida van den
Toorn, geb. 2
Febr. 1892. -
Kinderen: An-
nie, geb. 7
Sept. 1919 ;Cor-
nelia, geb. 10
Juli 1922; Cor-
nelis Johannis,
geb. 12 Deo.
1924. - D. ge-
noot L. O. en
M.O. in ver-

schillende
plaatsen des
lands. Bij de
sigarenfabriek

Handtke &
Straube te Am-
sterdam kreeg
D. zijn eerste
opleiding, daar-
na was hij werk-
zaam bij de fa. Cremer & Heeren, eveneens te Amsterdam.
In 1908 ging D. over naar de textiel-branche en werd procu-
ratiehouder bij de fa. A. Schröder, welke fa. hij in 1913
overnam. Twee jaar later verkocht hij deze zaak weer en
in 1917 werd hij proc. houder bij de Intern. Tabakshandel
Mij. te Amsterdam. De Comp. Générale des tabacs, waarvan
D. sinds 1923 proc. houder aan het bijkantoor te Amster-
dam was. werd in 1925 omgezet in de N.V. „Atamy".
Vijfjaar daarna werd hij benoemd tot directeur dezer N.V.
De N.V. „Atamy" is één der voornaamste firma's op het
gebied van zgn. exoten en importeert o.a. de Braziel-,
Domingo- en Algiersche tabakken. Zij bezit ook eigen
kantoren in genoemde landen. D. is lid van den Raad van
Toezicht op het openbaar lager onderwijs te Bloemendaal
en beweegt zich voorts veel op kerkelijk gebied. - Hij is in
het bezit van het Mobilisatiekruis. — D. bezocht het groot-
ste deel van Europa en verbleef ook te Marokko en Algiers.
— Zijn vacanties brengt hij in eigen land door en maakt dan
gaarne fietstochten. - Hij verzamelt kerkgravures, leest
hoofdzakelijk Engelsche literatuur en houdt veel van mu-
ziek. T.z.t. hoopt D. een boek te publiceeren over de zui-
vere geschiedenis van de Engelsen Herv. kerk sedert
1607. - lepenlaan 24, Bloomendaal.


