
Mesdag, Geert van. - Oud Beheerend Vennoot C. J. van
Houten & Zoon te Weesp. - Geb. 6 November 1863 te
Groningen. - Zoon van Gilles van Mesdag, apotheker,
en Anna Reinders. - Geh. met Hermine Martha Maxwils,

geb. 14 April
1870 te 's-Gra-
venhage. - Kin-
deren : Gilles Ja-
cob, geb. 15 Apr.
1891, directeur
van C. J. van
Houten & Zoon
N.V.; Geert, ge-
boren 19 Mei
1893; Jacob
Siegfried, geb.
3 Oct. 1897, di-
recteur van C. J.
van Houten &

: Zoon N.V.; Jo-
hanna Henrictte,
geb. 16Moil908,
geh. met Gh. H.
J. Redelé, di-
recteur van de
N.V. Biscuitfa-
briek „Victoria"
te Dordrecht. -
v. M. bezocht
het Pro-Gymna-
sium, de H.B.S.

te Groningen en de Openbare Handelsschool te Amster-
dam, waar hij in 1883 onder Dr. Hülsmann eindexamen
deed. Daarna werkte hij een tweetal jaren op een graan-
kantoor te Groningen en gedurende drie jaar bij de „Ma-
chinale Vlasspinnerij", eveneens te Groningen. Voor de
Machinale Vlasspinnerij ging hij gedurende verscheidene
maanden naar Belfast, waar hij werkzaam was bij de
firma Combe, Barbour and Combe, fabrikante van vlas-
en spinnerij-machines. Nog anderhalfjaar daarna was hij
als deelgenoot der theefirma R. J. Kahrel te Groningen
werkzaam en vertoefde in deze hoedanigheid meermalen
te Londen. — Vervolgens ging hij over in de cacao-indus-
trie, om in 1889 eerst als procuratiehouder, dan in 1893
als beheerend vennoot der firma C. J. van Houten & Zoon
te Weesp op te treden. Het bedrijf, dat een wereld-
reputatie geniet, werd ruim een eeuw geleden door
wijlen C. J. van Houten gesticht; in 1828 nam deze
octrooi op de bereiding van de thans zoo bekende van
Houten's cacao. - Nadat v. M. zich op 31 December 1932
uit deze zaken teruggetrokken had, bleef hij echter nog
tal van andere functies waarnemen. Zoo is hij President-
Commissaris van Philips' Gloei lampenfabrieken te Eind-
hoven en van de Maatschappij voor Hypothecair Crediet
in Nederland te 's-Gravenhagc; Commissaris van do
Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij te 's-Gravenhage en
diverse andere instellingen. - In 1893 deed hij zijn intrede
in den Gemeenteraad van Weesp, in 1900 werd hij Lid
der Provinciale Staten van Noord-Holland en. van 1915
tot 1919 had hij zitting in den Hilversumschen Gemeente-
raad. Voorts is hij tal van jaren Voorzitter van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland, Lid- en
Voorzitter van het Gooisch Kanalen-Comité, Voorzitter
van het Bestuur van „De Spaarbank" te Hilversum, meer
dan 34 jaar Voorzitter van de Vereeniging genaamd
„Centrale Raad voor Hulpbetoon en Armenzorg" te
Hilversum, van welke Vereeniging hij tevens een der op-
richters was, tot aan de opheffing in L936 van het Plaatse-
lijk Crisis Comité te Hilversum bekleedde hij het voor-
zitterschap, terwijl hij Voorzitter is van de sedert opge-



richte Commissie van Samenwerking voor bijzondere
Nooden te Hilversum. - Zijn verdiensten zijn officieel
erkend door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van
den Nederlandscheri Leeuw, Ridder in de Orde van Leo-
pold van België en Officier de l'Instruction Publique. -
Voor zaken doeleinden bezocht v. M. een groot gedeelte
van Europa, terwijl hij in 1.931 een reis van 5 maanden
naar Nederlandsch Oost-Tndië maakte. Zijn liefhebberijen
bepalen zich tot het verzamelen van schilderijen en oud
porcelein. 's-Gravelandscheweg 99, Hilversum-


