
Riemens, Jacobus Hendrik Valentijn. - Directeur N.V.
Zuid-Afrikaansch Handelshuis. - Geb. 4 April 1880 te
Amsterdam als zoon van Jacobus Hendrik Valentyn Rie-
mens en Hillichien Siegers. - Geh. 24 Aug. 1926 te Amster-
dam met Anna Elisabeth Bakker. - Kinderen: Jacobus
Hendrik Valentyn, geb. 15 Juni 1932; Petronella Cornelia,
geb. 11 Maart 1934 en Anneliesje Frouke Cornelia, geb.
18 Dec. 1937. - R. genoot, na de lagere school te hebben
doorloopen, zijn opleiding aan het „Instituut Vastenou"
te Den Helder. Op 16-j: leeftijd trad hij in dienst van de



Stoomv. Mij.
Nederland, wel-
ke Vennootsch.
hij 3 jaar later
weder verliet
om zich op car-
gadoors-en han-

delskantoren
verder te ont-
wikkelen. In
1902 richtte hij
de firma Rie-
mens & Co. op
en maakte een
reis naar Zuid-
Afrika tot vesti-
ging van han-

delsrelaties.
Wegens gebrek
aan kapitaal
werd deze firma
na enkele jaren
ontbonden en
door zijn com-
pagnon onder
anderen naam

voortgezet. Op l Juli 1906 volgde daarop zijne benoeming
tot procuratiehouder der N.V. Z.-Afrikaansch Handels-
huis. Na de reorganisatie dier Vennootschap werd R. op
21 Nov. 1921 tot Dir. benoemd. - Het Z.-Afrikaansch
Handelshuis had oorspronkelijk alleen zijn arbeidsveld in
Zuid-Afrika, doch heeft in den loop der jaren het bedrijf
verlegd naar de Oost- en Westkust van Afrika. De Vennoot-
schap heeft hare nederzettingen in Louren9o-Marques,
Beira, Mozambique, Luanda en Bissau en heeft eveneens
een eigen kantoor in Lissabon. Zij heeft groote belangen
in Portugal en de Portugeesche koloniën en vertegen-
woordigt vooraanstaande binnen- en buitenlandsche con-
cerns, o.a. in Portug. O.-Afrika de Philips' fabrieken, in
P. W.-Afrika de I. G. Farben Industrie, het Dr. Wander
Concern, de Nestlé & Anglo Swiss Condensed Milk Co., de
Amsterdamsche Chininefabriek (beide laatsten ook in O.A.)
en vele andere bekende fabrieken. Zij vertegenwoordigt
eveneens de Italiaansche Stoomvaartlijn (Lloyd Triestino)
en de Vacuüm Oil Co. te Mozambique. - In 1936 be-
noemde de President van Portugal R. tot Commandeur
in de orde „do Merito Industrial". - R. interesseerde zich
voor de beoefening van de toonkunst en was o.a. mede-
oprichter van de Chr. Oratorium Vereen. - Hij was lid van
den Raad der Gemeente Sloten (destijds de dorpen Sloter-
dijk, Sloten en Osdorp omvattende) tot 1921, toen deze
Gemeente op grond van de annexatiewet bij Amsterdam
werd gevoegd, en had van 1923-1927 zitting in de Prov.
Staten van Noord-Holland voor de Chr. Hist. Unie. Was
voorts President-Kerkvoogd van de Ned. Herv. Gem. te
Sloterdijk in de jaren toen deze Gemeente van dorpsge-
meente tot groote stadsgemeente uitgroeide (1921-1931)
en werkte mede aan de oprichting van verschillende Chr.
Scholen in Amsterdam-West. Is thans nog secretaris van
de Vereen, tot stichting en instandh. van Chr. Scholen te
Sloterdijk en van de Afd. Amsterdam van de Vereen, voor
Chr. Volksonderwijs. — Voor ontspanning speelt R. gaarne
een partijtje schaak. — Prinses Julianastraat 16, Sloterdijk.


