
Borst Pzn., Adriaan. - Pres.-dir. van der Meer &
Schoep N.V. en pres.-commissaris (gedel.) N.V. Paul C.
Kaiser Biscuitfabrieken te Rotterdam; pres. v. d. R.v.B.
der N.V. Brood-Unie. — Geb. te Hoofddorp-Haarlemmer-
meer, 7 Jan. 1888. - Zijn vier grootouders behoorden
tot de eerste kolonisten in de drooggemaakte Haarlem-
mermeerpolder. — Vader: Pieter Borst, manufacturier te
Hoofddorp, was gemeenteraadslid, later wethouder van
Haarlemmermeer.; Moeder: Trijntje van Kooten. — Geh.
12 Apr. 1911 m. Catharina Goverdina de Vlieg. In zijn
geboorteplaats genoot hij Chr. L.O. en daarna ontving
hij privaatlessen in de mod. talen, geschiedenis, enz.
Reeds op 14-j. leeft, verliet hij zijn geboorteplaats om te
Velp opgeleid te worden in het bakkersbedrijf. Na 1|- jaar
daar te hebben vertoefd, verwierf hij in versch. plaatsen
van ons land verdere opleiding. Inmiddels verwaarloosde
hij andere studie niet. Na korten tijd in mil. dienst te zijn
geweest, kwam hij in de manufacturenzaak van zijn
vader. Hier was echter niet voldoende gelegenheid tot
ontplooiing. In de avonduren studeerde hij econ. en fin.-
techn. wetenschappen,verwierf een diploma, en vervol-
gens vertrok hij naar Rotterdam, waar hij l Apr. 1916
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benoemd werd
tot directeur van
de Coöp. Brood-
fabriek „Voor-
zorg". Eén zijner
eerste zorgen
was, de zeer goed
werkende onder-
neming aan kapi-
taal te helpen.
Het gelukte, een
combinatie tot
stand te brengen
tusschen zijn on-
derneming en die
der firma Gebr.
van der Meer te
Rotterdam. De
coöperatie werd
omgezet in een
N.V. onder den
naam N.V. van
der Meer & Voor-
zorg's Bakkerijen
en Handel Mij.
(later van der
Meer & Schoep N.V.). B. behield als mede-directeur de
leiding en is sedert 1921 tevens directeur der N.V. Paul
C. Kaiser te Rotterdam, welke een jaar later als dochter-
onderneming in zijn N.V. opgenomen werd. In 1929
droegen de commissarissen de leiding der N.V. en
dochterondernemingen aan B. op. Dit was voor hem
aanleiding tot oprichting van de „holdingcompany",
de N.V. Brood-Ünie, welke de meerderheid verkreeg
der aandeelen van alle tot het concern behoorende
ondernemingen. De commissarissen traden af en B.
werd pres. v. d. Raad v. Beh. der holding company. Het
concern beschikt in versch. plaatsen van ons land over
broodfabrioken, ingericht naar de modernste eischen, en
bezit één der meest moderne biscuitfabrieken. Ruim 1200
arbeidcrs(sters) zijn aan de onderneming verbonden. In
woord en schrift wekte B. steeds op tot een geest van
medeleven en samenwerking onder zijn personeel. Resul-
taten hiervan werden gezien in. de stichting van pensioen-
fondsen, weduwen- en weezenverzorging, gezinshulp,
e.d. — Voor studie maakte hij reizen naar Engeland, Frank-
rijk en Duitschland, waar hij de grootste brood- en
biscuitfabrieken bezocht. - Van zijn hand verschenen pu-
blicaties over duurtebestrijding, werkloosheid e.d. — B. is
daarenboven voorz. v. h. Verbond van Prot. Chr. Werk-
gevers; lid K.v.K. te Rotterdam; v. d. R.v.Toez. op de
R.V.B, en van het Coll. v. Toez. ex art. 120 der Ziektewet,
benevens voorz. van de fin. comm. uit dit college. Voorts
lid van de Comm. v. Adv. bedoeld in het Crisis Organ.
besl. 1933. Lid van den Hoogen R.v.A. Ged. eenige
jaren had hij zitting in den Verzekeringsraad on in den
Werkloosheidsraad. Hij is lid van de Werkcornmissie
tot bedrijfsgew. bestr. der werkloosheid, van de Rijks-
comm. t. bestr. der jeugdwerkloosheid en van de Staats-
cornm. van. Adv. omtrent het .Bankwezen. Bij dit alles
vindt hij nog tijd. voor geregelde studie en sport (zwem-
men). - Mathenesserlaan 516, Rotterdam.


