
König, Carl Diedrich Wilhelm. - Directeur N.V. In-
genieursbureau „Intervento" te Amsterdam. — Geb. te
Winterswijk, 12 Deo. 1.885. - Vader: Wilhelm Heinrich
König, geb. 27 Maart 1861 te Rotterdam, overl. 1912;

Moeder: Anna
Maria Eleonora

Sandtmann,
geb. 10 Jan.
1854, teA'dam,
overl. 1936. -
Geh. met Wil-
lemina Johan-
na Soeters, geb.
16 Oct. 1897 te
Arnhem.
Kinderen uit
het eerste hu-
welijk: Antho-
nie Hendrik,
geb. 14 Dec.
1910; Myrrha,
geb. 16 April
1917. - K. be-
zocht na de
H.B.S., de
Electro-Tech-

nische School
te Amsterdam
en was vervol-
gens werkzaam
aan den Elec-

tro-Technischen baanbouw in Duitschland. Hij werd in
1910 benoemd tot directeur van de N.V. Latensteins
Stijfselfabriek, gevestigd te Amsterdam. Tijdens zijn ver-
blijf in het buitenland interesseerde hij zich voor de flat-
bouw en bestudeerde dezen. In 1913 richtte hij de N.V.
Nationale Bouwmaatschappij op — werd zelf directeur en
onder zijn directie werd de eerste Nederlandsche etage-
woning „Huize Lorna", de Lairessestraat 4,6 en 8 gebouwd.
Hij betrok zelf één der flats en in de toen nog niet ver-
huurde woningen — drie van de acht — verschafte hij
tachtig Belgische vluchtelingen gastvrij onderdak —
werd daarvoor gedecoreerd. — Terzelfdertij d was hij pre-
sident-commissaris van de N.V. Electro-Tecbnische In-
stallatie Mij. „Etim" en commissaris van de N.V. Th.
van Heemstede Obelt Sanitair Technisch Bureau, beide
gevestigd te Amsterdam. - Vroeger was K. een bekend
motorbootsportsman; hij bouwde de destijds snelste race-
boot, de bekende „Orchidee" en construeerde in de oor-
logsjaren een luchtschroefglijboot met zeer weinig diep-
gang, bestemd voor geïnundcerd land. Het beëindigen van
den oorlog maakte, dat de belangstelling daarvoor ver-
flauwde en de proefnemingen, die reeds ver gevorderd
waren, stopgezet werden. - In 1916 trad hij af als directeur
van de N.V. Latensteins Stijfselfabriek en werd hij be-



noemd tot president-commissaris. K. bedankte in 1.919
voor alle verdere functies on verbleef veel in het buitenland
- K. werd in 1926 mede-directeur van de N.V. Ingenieurs-
bureau Van J3arneveld Kooy en de N.V. „Tntervento".
Eerstgenoemd bureau werd eenige jaren later, nadat hij
bedankt had als directeur, verplaatst naar 's-Gravenhage
en K. bleef als eenig directeur van de N.V. Ingenieurs-
bureau ,,Intervento". - J. W. Brouwersplein 15, Amster-
dam-Z.


