
Fris, Jacob Jan. - Eere-pre.sident van den Bond van
Exploitanten van Radio-centrales, handelend onder den
naam Technisch Handelsbureau Fris, directeur van een
10-tal Naaml. Vennootschappen op het gebied van Radio-

centrales.
Geb. 11 Mrt.
1895 te Zaan-
dam als zoon
van Gerrit Fris,
eigenaar van
een loodgieters-
bedrijf, geb. 25
Nov.' 1860,
overl. 12 Mei
1929, en Mietje
Kelder, geb. 4
Dec. 1866, overl
17 Mei 1900. -
Geh. 8 Aug.
1918 te Am-
sterdam met
Trijntje Duyvis
geb. 16 Juli
1897, als doch-
ter van Aris
Duyvis, aanne-
mer van grond-
werken en
Trijntje Vet. -
Na de scholen
voor L.O. en

M.U.L.O. te hebben doorloopen, trad F. in dienst bij zijn
vader. Hij studeerde electriciteit en hielp mede filialen te



stichten in Westzaan, Oostzaan en IJmuiden. In 1916
werd het bedrijf omgezet in een N.V. Met zijn broer, Ger-
rit, vormde hij daarvan de directie. — F. studeerde in zijn
vrije uren letterkunde, physiognomie, talen, alsmede
bedrijfsleiding, spreken in het openbaar, economie en
concentreeren en versterken van den wil. — In Aug. .1026
kwam hij naar Amsterdam en begon een handelszaak. In
1027 richtte hij een fabriekje op in Zwolle en begon met de
fabricage van ijzeren bussen en reparatie van gasmeters.
In 1928 richtte hij zijn eerste Radio-centrale in te Venlo.
Weldra volgde toen de oprichting van gelijke bedrijven te
Culemborg, Hilversum, Drachten, Harlingen, Meppel,
Nijmegen, 's-Gravenhage en Amsterdam. F. ging in 1930
naar Duitscbland en richtte daar een paar bedrijven op.
In het eind van 1931 ging hij naar Engeland, in 1933 naar
België. Op het oogenblik (1938) werken ruim 300 em-
ployé's in zijn bedrijven. - In 1928 riep hij vier collega's
bij elkaar. Zij vormden een oprichtingscomité en weldra
bestond de Bond van Exploitanten van Radio-Centrales.
Vijfjaren lang was hij de stuwende kracht van deze orga-
nisatie. Door drukke werkzaamheden moest hij zijn taak
aan derden overdragen. Uit dankbaarheid benoomden de
leden hem tot eere-voorzitter. - In die vijf jaren voerde
hij de redactie over een vereenigings-orgaan. Honder-
den artikelen van zijn hand verschenen. In 1937 ver-
scheen van zijn hand een roman: „Liefde in Zaken". -
Bijzondere belangstelling koestert F. voor literatuur en
wijsbegeerte. Zijn lievelingssporten zijn paardrijden en
wandelen. Trouw loopt hij ieder jaar de bekende Vier-
daagsche mee. In den winter van 1937 behaalde hij een
zilveren medaille voor skiën. — Hij reist veel, tien landen
in Europa werden door hem bezocht. - Jan Luykenstraat
40, Amsterdam-Z.


