
Baars, Jan Cornelis den. - Dir. van de N.V. Handelmij.
v/h van Rietschoten & Go., Rotterdam. - Geb. 28 Febr.
I 898 te Rotterdam, als zoon van David den Baars, archi-
tect, en Petronella Hoek. - Geh. met Antina de Witt op
17 April 1929 te Rotterdam. - Kinderen: Derk Jan, geb. 14
Jan. 1930; Ella Anita, geb. 29 Febr. 1932 en Jan Cornelis,



23 Jan.
1934. - Nadat
d. B. de 2e
H.B.S. te Rot-
terdam had af-
geloopen, werd
hij gemobili-
seerd. Na de
vervulling van
zijn dienstplicht
kwam hij als be-
diende op kan-
toor bij de firma
Gebr. Catz te
Rotterdam. La-
ter trad hij in
dienst bij de fa.
Vlessing & Co.,
te 's-Gravenha-
ge, waar hij na
twee jaar werd
aangesteld tot
procuratiehou-

der. Korten tijd
daarna volgde
zijn benoeming
tot directeur van een dochteronderneming van deze firma,
de United States Products Company te Rotterdam. In
1927 werd hij benoemd tot directeur van de nieuw opge-
richte N.V. Handelmij. v/h van Rietschoten & Co., welke
zou voortzetten de in 1923 opgerichte firma van Riet-
schoten & Co. te Rotterdam. De N.V. Handelmij. v/h
van Rietschoten & Co. hield zich aanvankelijk in hoofd-
zaak bezig met den import van gedroogde zuidvruchten,
bloem, rijst en aanverwante artikelen, d. B. breidde dit
sterk uit met conserven, later werd hieraan toegevoegd een
eigen koffie- en grondnotenbranderij. Geleidelijk aan is
het machinale gedeelte sterk uitgebreid o.a. werd opge-
nomen de fabricage van jam, bakkerij-grondstoffen en
derivaten van grondnoten. - d. B. deed nog in 1935 staats-
examen en studeert in zijn vrijen tijd rechten. Hij is oud-
voorz. van de Afd. Hillegersberg en oud-lid van het hoofd-
bestuur van het Verbond voor Nationaal Herstel, verder
lid van den gemeenteraad van Hillegersberg, lid van het
bestuur van de Centrale Oranjevereen, te Hillegersberg,
voorz. van de Ned. Vereen, voor den handel in gedroogde
zuidvruchten en aanverwante artikelen, alsmede voorz.
van de vereen, van importeurs, agenten, branders en fabri-
kanten betrokken bij den handel in consumptiegrond-
noten. - Hij schreef in 1935 een brochure „Corporatieve
Ordening in overeenstemming met Volkskarakter en
Historie". - Emmalaan 51, Hillegersberg.


