
Rens, Daniel. - Directeur van de Mij. tot voortzetting
der zaken v/h Fuchs & Rens. - Geb. 24 Jan. 1873 te Am-
sterdam als zoon van den winkelier Daniel R. en Magda-
lena Verkerk. — Zijn echtgenoote, Aldonse Marie Holle,

. geb. l Mei 1876
te Batavia,
schonk het le-
ven aan Mag-
dalena, geb. 15
Juni 1901, geh.
met Mr. <L R.
Voüte, deken
van de orde v.
tucht te Am-
sterdam ; Da-
niel, geb. 9 Mei
1905, civ. ing.,
en Johannes,
geb.4Dec. 1909
- Na het door-
loopen van de
lagere school
ontwikkelde hij
zich door zelf-
studie verder op
commercieel en
administratief

gebied. - Als
jongeman van

BBBBBBBk . , 18 jaar. trok hij
naar Deli, waar

hem een werkkring wachtte in de zaak van zijn broeder,
een inrichting voorliet vervaardigen en repareeren v. rijtui-
gen. - Drie jaar later, in 1894, begaf R.'s broeder zich voor
eenigen tijd naar Europa, om kort na zijn terugkomst Deli
voor goed te verlaten en te Batavia op te treden als dir.
van de N. V. v/h F. J. Fuchs, een onderneming op het ge-
bied van rijtuigen en paarden. - Van 1894 af, toen 21 jaar
oud zijnde, heeft R. de zaak te Medan, aanvankelijk onder
den naam van zijn broeder, later onder eigen naam zelf-
standig beheerd. Alvorens hem officieel procuratie kon
worden gegeven moest hem destijds, vóór het bereiken
van den wettelijk voorgeschreven leeftijd, meerderjarig-
verklaring worden verleend. - 23 jaar oud zijnde, nam hij
de zaak te Medan voor eigen rekening over. Zes jaar later,
in 1902, verving hij zijn broeder te Batavia als directeur
van de N.V. voorheen F. J. Fuchs, zonder echter zijn
bedrijf in Deli van de hand te doen. - Onder R.'s leiding
breidde de N.V. zich uit tot een mij. met een dochteronder-
neming en elf over Ned.-Indië verdeelde kantoren. Bij de
opkomst van de auto wist R. tijdig de bakens te verzetten:
sedert 1910 heeft hij zich meer en meer toegelegd op den
verkoop en de reparatie van. automobielen. In 1917 smolt
hij zijn zaak in Deli met de N.V. samen tot de N.V. Fuchs
en Rens. - Inmiddels was hij te Batavia eenige jaren lid



van den Gemeenteraad; in 1922 keerde hij naar het moe-
derland terug. - R. schreef ter gelegenheid van het 50-j.
bestaan van de N.V. Fuchs & Rens een boekje over aard,
ontstaan en ontwikkeling van het bedrijf. Hij maakte van
Indië uit zakenreizen naar Amerika en Europa. - Thans
gevestigd te Bussum, Amersfoortschestraatweg 33.


