
Korthals Altes, Johan. - Directeur der Amsterdarasche
Liquidatiekas N.V. - Gel). 3 Juli 1884 te Amsterdam. -
Zoon van wijlen ,Johan Philip Korthals Altes, lid der Fa.
Korthals Altes, en C. F. C. van der Horst. - Fn Mei 1908
te Amsterdam in
het huwelijk ge-
treden met Ma-
rie Ida Wilhcl-
mine Sophie
Baronesse von
.Barnekow.
Kinderen: Wil-
helmina Frede-
rika, geb. 13
April 1909; Jo-
han Philip, gcb. •••»*•**
30 Juni 1914;
Marie Ida Wil-
helmine Sophie,
geb. 3 Februari
1917; allen te
Amsterdam. -
Na zijn handels-
opleiding te heb-
ben voleindigd,
kwam de Heer
K. A. in 1902 op
het kantoor der
Fa. Korthals Al-
tes, waar hij 6
jaar later als
firmant werd opgenomen. 31 December 1917 kwam een
fusie tot stand tusschen de Firma Wed. C. Stants & Zoon,
de Firma F. Hommers, de Firma Korthals Altes en de
Maatschappij tot Exploitatie van Graansilo's en Pakhui-
zen. Hieruit ontstond do N.V. Nederlandsche Silo-, Ele-
vator- en Graanf'actor Mij., waarvan de Heer K. A. tot
Directeur werd benoemd. Deze functie bekleedde hij ech-
ter maar gedurende 3 jaren. Tn Maart 1921 aanvaardde
hij het Directoraat van de Amstcrdamsche Liquidatiekas
N.V. Deze Maatschappij stelt het kapitaal Imrer aandeel-
houders en de bij haar a deposito geplaatste gelden be-
schikbaar als bcdrijfscrcdiet voor den handel in stapel-
producten, tegen onderpand dezer goederen. Ook ver-
strekt zij voorschot op effecten, enz.; verder opent zij
tegen goederenimport acceptcredieten in het buitenland
voor haar cliënten. Tevens verleent zij haar bemiddeling
tot de registratie der contraeten betreffende den termijn-



handel in goederen en garandeert daarbij de juiste afwik-
keling dezer contracten tusschen partijen. - De Heer K. A.
is verder nog: commissaris van Bonsdorp N.V., Bussum
en van de N.V. Bouwhandelmij. v.h. Martin & Co.,
Amsterdam. Lid van het Hoofdbestuur der Vrijwillige
Burgerwacht te Amsterdam, Regeeringscommissaris van
het Nederlandsch Vischveem, Secretaris der Ansjovis
Controle Vereeniging en Secretaris-Penningmeester van
het Dumosch-Studiefonds. - Verschillende takken van
sport hadden steeds zijn belangstelling o.a. speelde hij vele
jaren hockey voor Amsterdam T en telde de „Acht" van
„de Hoop" hem onder haar bemanning bij de wedstrijden
om den Telegraaf beker. Paardrijden en zwemmen behoo-
ren nog steeds tot zijn regelmatige ontspanningen. —
Koninginneweg 48, Amsterdam-Z.


