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Wilh. Richters. - Geb. 29 Juni 1879 te Rotterdam. - Geh.
met Hendrika Jacoba van der Hart, geb. 9 Aug. 1878 te
Rotterdam. - Kinderen: Bernardus, geb. 29 Jan. 1903;

Wilhelm, geb.
29 Jan. 1903;
Marie Pieter
Adriaan, geb. 7
Mrt. 1907; Hen-
drikus Jacobus,
geb.
1908;
geb.
1910;
rinus,
Nov.
Alida

10 Mrt.
Barend,

7 Juni
Alex Ma-

geb. 8
1912; en

Maria,
geb. 2 Mei 1918.
— Na in zijn ge-
boortestad L. O.
te hebben geno-
ten, trad R. op
j eugdigen leef-
tijdin dienst bij

verschillende
handelskanto-

ren en daarna
genoot hij en-
kele j aren een
grondige oplei-
ding in het wij n-

vak. Hij vestigde zich op 20-jarigen leeftijd als wijnhande-
laar te Rotterdam en twee jaar later kwam hij in het bezit
van een te 's-Gravenhage gevestigden wijnhandel annex
likeurstokerij, welk bedrijf reeds sedert 1874 was geves-
tigd. Met volle ambitie werd van het likeurstoker s vak
studie gemaakt en hij slaagde er in om het bedrijf op te
werken tot één der voornaamste op dit gebied. In 1924
werd de zaak omgezet in een Naamlooze Vennootschap.
In den loop der jaren werden meer verkoop-gelegenheden
gevestigd, waardoor het aantal filialen steeg tot een twin-
tigtal, waarvan vier te Amsterdam en de overige te
's-Gravenhage en. randgemeenten. - Buiten de werk-
zaamheden in eigen bedrijf beweegt R. zich nog op ver-
schillend terrein. Vele jaren was hij bestuurslid van de
's-Gravenhaagsche Winkeliers Vereen., welke hem voor
bewezen diensten als eerelid benoemde. Ongeveer 25 jaar
heeft hij zitting in de Comm. van Toezicht van den Han-
delscursus voor den middenstand, hij is gedel. comm. v. d.
N.V. Drukkerij Voortvaren en N.V. Papierwaren Industrie
Scherrenberg te 's-Gravenhage; mede-eigenaar van de
N.V. Leidsche Kalkzandsteenfabriek te Leiden; pres.-
comm. van de N.V. Pharus te 's-Gravenhage; Dir. en
comm. van diverse Bouwmaatschappijen; lid van den
Raad van Toezicht van de N.V, Haagsche Boazbank; lid
van de Kamer van Koophandel afd. Grootbedrijf en
Hoofdingeland-plaatsvervanger van Delfland. - Op kerke-
lijk terrein vervult hij de functie van penningmeester van
de Comm. van Beheer van de Geref. kerk te Schevenin-
gen. - Kanaalweg 113d, 's-Gravenhage.


