
Krantz, Mr. Jan Justus. - Geb. 6 Jan. 1879 te Leiden. -
Dir. der N.V. de Twentsche Bank te Rotterdam. - Geh.
met Philippine Gerarda Stork. - K. bezocht het Gymna-
sium en studeerde vervolgeiis rechten te Leiden; in 1905

promoveerde
hij op stellin-
gen. Gedurende
korten tijd was
hij werkzaam
op een handels-
kantoor, doch
reeds spoedig
kwam hij in het
bankbedrijf, nl.
bij de firma B.
W. Blijdenstein
Jr. te Ensche-
de, do fa., waar-
uit de Tweut-
sche Bank is
ontstaan. Hij
werkte daar 2
jaar, waarop hij
van 1907-19 K)
op het hoofd-
kantoor te Am-
sterdam van de
inmiddels op-
gerichte Twent-
sche Bank ge-
plaatst werd.
Vervolgens werd hij deelgenoot in de fa. Schmasen &
Nacken te Roermond, welke functie hij bekleedde tot zijn
benoeming tot directeur van de Wissel- en effectenbank
te Rotterdam, op l Jan. 1914. Deze bank werd in 1917
opgenomen in de Twentsche Bank, zoodat K. sinds dat
jaar directeur is van het kantoor Rotterdam van de
Twentsche Bank. - Verder is hij commissaris van het
Algemeen Administratie- en Trustkantoor te Rotterdam,
comm. van do N.V. Plaatwerkerij en Verzinkerij v.h. P.
Bammens & Zoon te Maarssen en commissaris van de
Rubber Cultuur Mij. „De Lampongs". Sinds de oprichting
is hij financieel beheerder van de N.V. de Nationale Lucht
vaartschool; voorts penningm. van de Ver. tot het ver-
leenen van hulp aan minvermogende ooglijders voor Zuid-
Holland, penningm. van de Ncd. Ver. tot Bestrijding van
Lupus, penningm. van de Ned. Alpenver., oprichter en
bestuurslid van de Rotterdamsche Golfchib. K. is een
groot muziekliefhebber, en als zoodanig in verschillende
functies werkzaam; hij is bestuurslid van „Eruditie Mu-
sica" en oud bestuurslid van de Maatschappij tot bevor-
dering der Toonkunst. Zijn vacantietijd wordt besteed
aan allerhande sport, bij voorkeur alpinisme en ski-sport,
waarvan hij een ijverig beoefenaar is.


