
Jiskoot, Willem. - Thans president-commissaris en oud-
ehef van de firma Oscar Rohte & Jiskoot. - Den 23en Jan.
1849 te Veen geboren als zoon. van. Maria Boomer en Her-
bertus J. - Hij huwde in 1878 met Laurentia Willemina
Dwars. - Kinderen: Gerrit Herbertus, gcb. 31 Aug. 1879.
comm. 011 oud-directeur van genoemde vennootschap,
geh. met M. Jongejan; Aleida, geb. 24 Sept. 1883, geh.
met Mr. W. G. Del Baere; Gustaaf, geb. 11 Sept, 1886,
overl. 24 Juni 1935, was geh. met A. Pierson. - Na lager
onderwijs te hebben genoten, bezocht J. eenigen tijd de
kostschool te Geertruidenberg en Heusden. In de vol-
gende jaren werd hij op kantoren te Steenwijk en Rotter-
dam practisch in den tabakshandel opgeleid en van 1874-
1878 was hij werkzaam bij de fa, Graeveii & Co. te Bre-
inen. Hij associeerde zich in Jan. 1878 met een zoon van
den chef van genoemde firma, Oscar Rohte, met wien hij
onder den naam Oscar Rohte & Jiskoot een tabakshandel
oprichtte. Aanvankelijk bescheiden, van omvang, heeft
de firma, die in 1902 in een N.V. werd omgezet, zich in den
loop der jaren ontwikkeld tot een der belangrijkste en



grootste maat-
schappijen op
haar gebied. -
Groote trans-
acties zijn afge-
sloten met de
regielandcn als
Frankrijk, Oos-
tenrijk, Honga-
rije, Span] e, Por-
tugal e.a. Bij de
omzetting der
fa. in een N. V.
trad J.'s oudste
zoon bij de ven-
nootschap in
dienst; bij het
uittreden v. zijn
vader in 1902
was hij werk-
zaam op het
kantoor van de
N.V. O. R. & J.
en in 1908 werd
hij directeur van
deze vennoot-

schap. - Oscar Rohte overleed in 1938. J. is thans pres.-
comm. en zijn zoon commissaris van do onderneming,
welke gevestigd is aan den Oudezijds Voorburgwal te
Amsterdam. - J. is oprichter van de Vereen, van den
Tabakshandel, waarvan hij eenigo jaren voorzitter is ge-
weest. — Vroeger is hij commissaris geweest van vele ven-
nootschappen; thans is hij nog comm. van de Holl. Beton
Maatschappij te 's-Gravenhage. - Hij is vroeger een ent-
housiast beoefenaar van de paardensport geweest. -
Daarnaast nam de jacht een belangrijke plaats in; tot op
hoogen leeftijd nam J. actief deel aan de jacht. - In het
blad „de Nederlandsche Jager" verschenen van hem ver-
schillende critieken over zijn jachtliefhebberijen. - Amalia-
laan 15, Baarn.


