
Maan, Theodorus Hendricus. - Directeur der N.V.
Limburgsche Kolengroothandel „Noord-Holland". — Ge-
boren te Nieuwer-Amstel l Januari 1874. - Vader: Arie
Maan, geb. in 1837 te Mijdrecht, handelaar in brandstof-

fen ; Moeder:
Johanna Stol,
geb. in 1842 in
Aalsmeer. - f>
Mei 1927 trad hij
in het huwelijk
te Amsterdam
met Dorothea
Louise Lombard.

H - Te Nieuwer-
I Amstel bezocht

hij de Lagere
school en be-
kwaamde zich
verder dooi1 pri-
vélessen. — Reeds
op 12-jarigen
leeftijd kwam
hij in do zaak
van zijn vader,
die 'in 1882
was overleden. -
Na diens dood
werd deze firma
onder den naam
Firma. Wed. A.
Maan door zijn

moeder voortgezet. - In 1887 werd hij met zijn broeder
Ë. A. M.aan mede-vennoot in de zaak en werd deze tot
1921 onder den naam Firma Wed. A. Maan en Zonen
gedreven. - In 1910 werd de firma aangesteld tot eerste
vertegenwoordigster der Staatsmijnen. - In 1921 werd de
firma gesplitst in groot- en detailhandel. - De groothandel
werd de N.V. Staatsmijnkolen-groothandel „Noord-
Holland" en gevestigd in het gebouw „De Koophandel",
Heerengracht 141-145, Amsterdam en hij werd hiervan
directeur. - De detailhandel werd vcreenigd met de N.V.
Nedorlandschc Anthraciet Ha.ndel Mij., welke gevestigd
bleef in het oude gebouw Overtoom 353, Amsterdam, met
filialen aan do Havenstraat en Hoogte Kadijk. Door uit-
breiding der detailzaak werd naderhand het hoofdkantoor
gevestigd aan de 1ste Conradstraat te Amsterdam, en het
filiaal aan de Hoogte Kadijk opgeheven. - In 1932 werd
de N.V. Staatsmij nkolengrootha.ndel „Noord-Holland"
ook den verkoop opgedragen voor do provincie Noord-
Holland van de producten der Oranje-Nassau-mijnen en
werd de naam gewijzigd in N.V. Limburgsche Kolen-
groothandel „Noord-Holland". - M. is van de N.A.H.Mij
en van de N.V. Limburgscbe kolengroothandel „Gronin-
gen" commissaris. -- Tijdens den wereldoorlog werd hij
met 5 medeleden belast met de regeling van de kolen-
voorziening van Amsterdam en omgeving. - Hij is sedert
1922 voorzitter der Gemeentelijke Brandstoffcncommissic
Amsterdam, sinds de instelling door den gemeenteraad
lid van den Levensmiddelcnraad, en bestuurslid van de
Gewestelijke brandstoffencommissie Noord-Holland. - Hij
is lid van het Oud-Katholiek Kerk- en Armbestuur der
gemeente van do H. Petrus en Paulus te Amsterdam
en bestuurslid van verschillende instellingen op filantro-
pisch gebied. - Hij is ridder in de orde van Oranje-
Nassau. - Tot zijn grootste liefhebberijen behoort de
wandelsport en het lezen van werken op economischer!
sociaal gebied. - VVïllemsparkwcg 61, Amsterdam.


