
Matthes, Wouter Karel Willem. - Lid van de firma de
Vos & Zoon; Directeur van de Brandmij. te Amsterdam
van 1790. - Geb. 24 Maart 1876 te Amsterdam. - Zoon van
Johan Amile, geb. 17 Augustus 1846, lid der firma de Vos



& Zoon en Di-
recteur der
Brandmij. te

Amsterdam
van 1790, en
Magteld Aleida
Blanken, geb.
21 Mei 1850. -
Geh. met Anna
Luise von Goc-
ckingk. - Kin-
deren: Hendrik
Gerard, gob. 9
December 1928.
- M. doorliep
de H.B.S. 5-j.c.
te Amsterdam
en werd daarna
in de zaak van
zijn vader op-
geleid. Om het
assurantie vak

grondig te lee-
ren, was hij
twee jaar in het

buitenland
werkzaam, nl. te Londen en Hamburg. - Op l Jan. 1901
werd hij lid van de firma Vos & Zoon en in Mei 1904 werd
hij tevens benoemd tot Dir. van de Brandmij. te Amsterdam
van 1790. - De firma de Vos & Zoon is opgericht in 1750
en treedt op als assurantie-bezorgster en averij-agente van
buitenlandsche verzekeringmaatschappijen in Frankrijk,
Amerika en Skandinavië. - Sedert 1884 worden alle vol-
machten van te Amsterdam gevestigde agenten van ver-
zekering-maatschappijen bij de Vos & Zoon gedeponeerd;
het aantal volmachten bedraagt meer dan 1000. - Op
l Juli 1927 ging de firma de Vos & Zoon een fusie aan met
de firma Wed. J. van Bosse & Zoon, die eveneens het be-
drijf van assurantiebezorgster uitoefent en opgericht werd
in 1740. — M. is bovendien lid van de firma Mercier &
Matthes, welke voor twaalf maatschappijen brand- en
transportverzekeringen accepteert. - Als bestuurslid van
de Amsterd. Vereen, van assurantiebezorgers, de Com-
missie voor het Industrieele Brandtaricf in Nederland en
de Commissie voor het Brandtarief in Ned. Indië behar-
tigde hij gedurende vele jaren de belangen van het ver-
zekeringsvak. Voorts is hij Commissaris van de N.V. Ko-
ninklijke MeubeltransportMij. de Gruyter & Co. en sinds
1920 bestuurslid van de Vereeniging „Handelsonder-
wijs". - Zoowel voor zakendoeleinden als voor genoegen
bereisde M. een groot gedeelte van Europa. Hij is een
groot liefhebber van de golf- en skisport en houdt veel van
muziek. — Vondelstraat 126, Amsterdam.


