
Kahn, Julius. - Directeur van de Amsterdamsche Cre-
diet Maatschappij. - Geb. 16 Augustus 1878 te Darmstadt.
- Vadei1: J. Kahn, geb. 23 Maart 1843, koopman in de
lederbranche te Darmstadt, overleden in 1893. - Moeder:
Clara Hellmann
geb. 11 Sept.
1855. - Te Ber-
lijn 22 Sept. 1908
gehuwd met De-
la Maas. - Kin-
deren: Ellen,
geb. in 1911,
journaliste. - K.
is in 1931 als
Nederlander ge-
naturaliseerd. -
Na een Gymna-
sium-opleiding

genoten te heb-
ben, was hij in
de goederen-
branche werk-
zaam en voltooi-
de zijn opleiding
als volontair te
Londen en Pa-
rijs. In het jaar
1899 deed hij in
het bankbedrijf
zijn intrede, eerst
op de Rhcinische
Bank te Duisburg, daarna bij de Württembergische Ver-
einsbank te Stuttgart en later bij de Disconto-Gesellschaft
te Berlijn. Gedurende zijn werkzaamheden te Stuttgart
volgde hij colleges in de economie aan de Technische
Hoogeschool te Stuttgart en aan de Univers. te Tübingen.
In 1910 werd hij directeur bij de Banque de Crédit te Sofia,
die tot het concern van de Disconto-Gesellschaft behoort.
Na beëindiging van den oorlog heeft hij tot 1924 de functie
van plaatsvervangend Directeur bekleed bij den A. Schaff-
hausen'schen Bankverein te Keulen, eveneens deel uit-
makend van het concern der Disconto-Gesellschaft. In
dit jaar werd hij benoemd tot directeur bij de Amster-
damsche Crediet Maatschappij N.V. Amsterdam. Deze
Mij. houdt zich voornamelijk met algemeene bankzaken
bezig. Haar kapitaal bedraagt o millioen gulden. - K.



is voorts Lid van den Effectenhandel en Commissaris
van diverse Maatschappijen, die allen met de bank in
relatie staan. Hij bereisde Europa on Noord-Amerika voor
zakendoeleindon. In zijn vacantie bezoekt hij meestal
die landen, waar hij de wintersport kan beoefenen. K.
is een liefhebber van autosport, zwemmen, schaatsen-
rijden en ook lezen, doch bij voorkeur historische werken.
Bovendien houdt hij veel van klassieke muziek. - De
Lairessestraat 103, Amsterdam.


