
Pahud de Mortanges, Willem Ferdinand. - Lid der firma
H. G. Th. Crone te Amsterdam. - Geb. op 14 Sept. 1890
te Haarlem als zoon van Mr. Willem Theodoor, sub-griff.
van Prov. Staten te Haarlem, en Louise Isabella Bogaardt.
— Gehuwd met
Jkvr.Elsa Marie
Quarles van Uf- f"
ford, die het
leven schonk
aan Louis Wil-
lem, geb. 28 Ju-
li 1920; Edwin
Perdinand, geb.
18 Jan.1924, en
Frederik, geb.
22 Oct. 1926. -
P. d. M. be-
zocht de Openb.
Handelsschool

te Amsterdam v^
en deed het
eindexamen in
1908. Daarna .,, l
bracht hij een
jaar door te Pa-
rijs voor econo- ^ \
mische, kunst- '
historische en
filosofische stu- 4j
dien. Een jaar jjt^
lang was hij vo-
lontair op een Indisch im- en exportkantoor te Hamburg,
voorts gedurende anderhalf jaar employé in een ship-
brokers office te London, vervolgens maakte hij een reis
om de wereld, welke een jaar duurde. In 1915 werd hij
empl. bij de firma H. G. Th. Crone te Amsterdam, waar
hij allengs opklom tot procuratiehouder en firmant, met
Gottfr. H. Crone als mede-firmant. Dit is hij sedert
1920 gebleven.- De onderneming in kwestie is een cultuur -
bedrijf, dat zich vooral toelegt op het beheeren van cul-
tuurmaatschappijen en het verkoopen van de producten
voor N.V.'en. Zij heeft bovendien consign. contracten met
naaml. vennootsch., die eigen directies hebben. De onder-
neming houdt zich bezig met het verhandelen van Indische
producten, zooals tabak, rubber, thee, cacao, kapok,
vezels, kinabast en specerijen. - Het bedrijf bestaat reeds
sedert 1790, en deed aanvankelijk alleen zaken in Neder-
land en andere landen van Europa, alsmede met Suriname.
Eerst later wendde het zich tot Oost-Indië, waarna weldra
relaties werden aangeknoopt met cultuurbedrijven aldaar.
Na 1928 werd de in- en verkoophandel in producten niet
langer voortgezet; sedertdien bepaalt de onderneming zich
tot den verkoop van producten voor de met haar in relatie
staande cultuurmaatschappijen. - P. de M. is lid van het
bestuur van een groot aantal vereen, en mij'en. Jarenlang
was hij secr. van de Boddaert Tehuizen, waarvan hij ook
thans nog bestuurslid is. Verder is hij penningmeester en
bestuurslid van de Nederlandsche Vereeniging voor den



Rubberhandel en commissaris van de Fondsenhandel mij.,
alsmede lid van het Kinabureau, bestuurslid van de Ver-
eeniging voor de Theecultuur, de Internationale Vereeni-
ging voor de Rubbercultuur, de Federatie voor de Berg-
cultures, de Vereeniging van Thee Importeurs en aan-
verwante vereenigingen. Hij heeft driemaal een bezoek
gebracht aan Indië voor het bezoeken der relaties, bene-
vens het opstellen van rapporten over de Indische bij-
kantoren der firma en de cultuur-ondernemingen. Tot zijn
liefhebberijen behooren de golf sport, de watersport en vroe-
ger ook de tennissport.- Groot Hertoginnelaan 30, Bussum.


