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Mesdag, Gilles Jacob van. - Beethoven! aan 28, Hilver-
sum.

Mesdag, Jacob Siegfried van. - Wisseloordlaan 12, Hil-
versum. - Beide heeren van Mesdag zijn directeur der
C. J. van Hou-
ten & Zoon N. V.
Koninklijke Ca-
cao- en Choco-
ladefabrieken

te Weesp. Zij
werden rcsp. 15
Apr. 1891 on 3
Oct. 1897 te
Weesp geb. als
zon en van Geert
van Mesdag (zie
aldaar) en Her-
mine Martha

Maxwils.
G. J. van Mes-
dag bez. de 3-j.
H.B.S. en ver-
volgens de Han-
delsschool te

Hilversum,
waarna hij zijn
verdere oplei-
ding in het bui
tenland genoot,
t.w. van 1911
tot 1913 in En-
geland, daarna G. J. v. Mesdag
te Hamburg en
ten slotte in Lausanne.-G. J. v. M. trad in 1919 in dienst
van de Firrna C. J. van Houten & Zoon als procuratiehou-
der en werd 6
jaar later in de
firma als fir-
mant opgcno-
men.J.S.v. Mes-
dag deed eind-
examen aan de
Openbare Han-
delsschool te

Hilversum,
waarna hi j in
het buitenland
te werk werd
gesteld. J. iS. v.
M. was reserve-
officier bij het
Ie .Rcg. Hu/a-
ren van 1921 tot
1935. In 1922
werd ook J. 8.
v. M. procura-
tiehouder bij de
firma van Hou-
ten om op l Jan.
1926, tegelijk
met zijn broer,
als firmant op-

genomen te j. s. v. Mesdag



worden. - De firma v. Houten werd in het begin der vorige
eeuw door Casparus van Houten opgericht. In 1828 werd
door zijn zoon Cocnraad Johannes van Houten een me-
thode uitgevonden om aan de cacaoboonen een gedeelte
van hot vet te onttrekken en tevens om een oplosbare
cacao-pocder te bereiden, op welke uitvinding op 4 April
1828 door Z.M. Koning Willern I octrooi werd verleend.
Dit feit, hetwelk de cacao-industrie in geheel nieuwe banen
leidde, daar tot aan dat tijdstip de volvette cacao-massa
in den vorm van koekjes in den handel werd gebracht,
was oorzaak, dat de firma van Houten een steeds grootere
vlucht nam en thans in de geheele wereld bekend is. In den
loop van den tijd werden vertakkingen van het bedrijf
opgericht te Londen, New-York, Parijs, Krefeld, Weenen,
Praag, Dublin en Kaunas, terwijl verder eigen vertegen-
woordigers en agenten over de geheele wereld de firma
vertegenwoordigen. - De firma van Houten, oorspronke-
lijk werkende als Vennootschap onder Pirma, werd later
omgezet in een Commanditaire Vennootschap en op 30
April 1935 in een Naamlooze Vennootschap, waarbij G. J.
en J. S. van Mesdag met de leiding werden belast.


