
Rot, Jan. - Directeur der N.V. W. Breitenstein's Han-
delmaatschappij, Amsterdam. - Geb. 20 April 1903. - Va-
der: P. Rot, geb. 26 Jan. 1865, houthandelaar te West-
zaan ; Moeder: P. de Vries, geb. 4 April 1866. - Geh. 4 Aug.
1929 met Johanna Gezina Margaretha Kamp, geb. 4 Aug.
1908 te Pot chef stroom, Z.-Afrika, dochter van Prof. J.
Kamp, geb. 10 Dec. 1861 en M. M. E. Herman, geb. 27
Mrt. 1871. - Uit dit huwelijk werden geboren: Jan, op 24
Mrt. 1928; Margot, op 7 Juni 1930 en Christiaan, op 13
Jan. 1932. - Na, in aansluiting op de Chr. school voor
M.U.L.O. te Zaandam, de Openbare Handelsschool te
Amsterdam te hebben doorloopen, vertoefde hij eenigen
tijd in het buitenland; o.a. was hij ter uitbreiding zijner
vakkennis op houtgebied als volontair werkzaam bij de
firma G. A. Pfleiderer G.m.b.H. te Heilbronn am Neckar,
zoowel op haar kantoren te Heilbronn als op de zagerijen



en boschexploi-
tatie in Beieren.
Hij trad daarop
in 1921 in dienst
bij de firma J. P.
Jacobs & Co. te

Amsterdam,
waarna spoedig
zijn benoeming
tot procuratie-
houder volgde.
In 1926 werd hij
als mede-fir-
mant opgeno-
men. J. P. Ja-
cobs & Co. fu-
sioneerde zich in
1932 met A. F.
Schröder Jr. N.
V. en de N.V.
W. Breiten-
stein's Handel-
maatschappij,

waarbij R. te-
vens in de direc-
tie der N.V.
Breitenstein opgenomen werd. De afd. dezer zaken, welke
onder zijn leiding staan, maken het noodzakelijk, dat R.
veel buitenslands vertoeft en regelmatig alle houtexpor-
teerende landen van het continent bezoekt, waarvan m
het bijzonder de na den wereldoorlog ontstane randstaten
Lithauen, Letland en Estland. Van tijd tot tijd ver-
schijnen in buitenlandsche vakbladen artikelen van zijn
hand, o.m. in „Der Internationale Holzmarkt". Buiten het
houtvak is om R. in verschillende andere ondernemingen
geïnteresseerd; o.m. is hij commissaris der N.V. 's-Graven-
haagsche Exploitatie Mij. „Grootbouw" te 's-Gravenhage,
en der N.V. Fort Schoenenindustrie, te Haarlem. -
Midden duin en daalscheweg 25, Bloemendaal.


