
Roelofs, Jan. - Reeder. Dir. van de N.V. Mij. „Binnen-
vaart", dir. van Roelofs' Motor- en Lichterdienst N.V.
en Motorsleepdienst „Mabi" N.V., geb. 14 Febr. 1877 te
Schiedam als zoon van Adrianus R., reeder, geb. 21 Nov.
1848, en Susanna Marie Fricke, geb. 10 Mrt. 1849. - Geh.
16 Mrt. 1899 met Regina Johanna Soetermeer. - Uit dit
huw. werden geboren: Susanna Maria, op 20 Dec. 1899;



Cornelis Marti-
nus op 11 Pebr.
1901, mede-dir.
der N.V., geh.
met Johanna
Maria van Senus
en Regina Jo-
hanna op 15
Nov. 1907, geh.
met Gerhard
Seyffert. - Na
de H. B. S. te
hebben doorloo-
pen, was R.
eenigen tij d
werkzaam op
een s cheep vaart-
kantoor, en in
het Reederijbe-
drij f van zijn
vader. In 1906
werd uitbreiding
aan dit bedrijf
gegeven, dat
werd voortgezet
onder de Firma
Jan Roelofs Azn. - Toen deze fa. in 1917 den rechts-
vorm eener N.V. verkreeg, werd R. tot dir. benoemd. -
De N.V. exploiteert een vloot van 60 sleepschepen, sleep-
booten en motorbooten, voornamelijk houdt zij zich bezig
met het vervoer van goederen naar het binnen- en buiten-
land. - Vooral het transito-vervoer tusschen Rotterdam
en Amsterdam, het zgn. verlengd zeevervoer, neemt in
dit bedrijf een voorname plaats in. - De Roelofs' Motor-
en Lichterdienst N.V. is een voortzetting van de N.V.
transportondern. „Sperwer". - De N.V. motorsleepdienst
„Mabi", opgericht in 1921, verricht het sleepwerk in de
havens van Rotterdam en naar andere Ned. havens. - R.
is verder nog comm. van de N.V. Stavenburg's Bank en
van de N.V. W. v. Driel's Stoomboot en Transportonder-
neming; sedert de oprichting in 1929 is hij bestuurslid van
het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, thans
voorz., welke functie hij eveneens bekleedt bij de Groep
Binnenscheepvaart, aangesloten bij de Centr. Werkgevers
Risico Bank, lid van de Bevrachtingscommissie, enz. -
Vijverlaan 47, Rotterdam.


