
Banz, Johan Casper. — Directeur der N.V. Industrieele
Mij. Zutphen te Zutphen. - Geb. 26 Nov. 1877 te Arnhem.
- Vader: Alexander Adam Banz, Insp. van Politie te Arn-
hem; Moeder: Martina Knollaert Luttenberg. - Geh. m.
Evertje Wub-
bels, geb. 25
Fobr. 1879. -
Kinderen: Mar-
tina Cornelia,
geb. 21 Deo.
1899, geh. m.
J. W. Baart,
verbonden, aan
de Kunstzijde-
fabriek N.V.
Nij ma te Nij -
megen; Ir. Jo-
han Casper,
geb. 31 Mrt.
1903, geh. m.
Elly Golden-
berg, Directeur
div. fabrieken
van de N.V.
Philips Gloei-
lampenfabrie-

ken in het Bui-
tenland; Gijs-
berta Hendri-
ka, geb. 25 Juli
1912, gehuwd
met Dr. AE. Schuringa, arts, off. v. gez. bij de K. N. Ma-



rine. — Na de ambachtsschool te Arnhem te hebben be-
zocht, was B. aanvankelijk als leerling, later als machine-
bouwer bij de N.V. Arnhemsche Stoomsleephelling Mij.
werkzaam. In 1901 werd hij als gereedschapsdraaier naar
de Automatic Screw Works te Nijmegen o vergeplaatst .-
Vervolgens was hij van 1905—1909 werkzaam als werk-
meester bij de toenmalige Appendagefabriek van de Fa.
J. H. Windemuller & Co. te IJsselmonde. Om verschil-
lende redenen verwisselde hij deze functie voor die van
werkmeester aan de Autom. Screw Works te Nijmegen.
Eenigen tijd later maakte de sterke uitbreiding van dit
bedrijf de benoeming van een Algem. Bedrijfsleider nood-
zakelijk, waarvoor de keuze op B. viel. - Na vervolgens in
1911 tot procuratiehouder met den pers. titel van adj.
directeur te zijn benoemd, volgde zijn aanstelling tot mede-
directeur van genoemd bedrijf op 21 Jan. 1917. - Tenge-
volge van den wereldoorlog en vooral na het einde hiervan,
had het bedrijf met ernstige moeilijkheden te kampen.
B.'s hardnekkige pogingen om het bedrijf op peil te hou-
den, mochten niet het gewenschte resultaat hebben. Hij
achtte het raadzaam om bij de inmiddels ontstane com-
plicaties tusschen bestuur en directie, zijn ontslag aan te
vragen, dat hem in Mei 1924 op de meest eervolle wijze
werd verleend. — Korten tijd later werd B. door A. M.
Dikkers te Hengelo (O.) in de gelegenheid gesteld met fin.
en moreelen steun in een daarvoor geschikt gebouw een
nieuwe fabriek te beginnen. Dit leidde tot de oprichting
van de N.V. Industrieele Mij. „Zutphen" teZutphen.
Belangrijke opdrachten worden daar thans voor de ge-
heele metaalindustrie uitgevoerd, zoowel voor Rijk en
gemeenten, Kon. Shell, A.P.C., Werkspoor e.a., als voor
radio-industrie e.d. — B. heeft in zijn veeljarige practijk
de Industrieele Mij. Zutphen op de meest rationeele en
moderne wijze ingericht, zoodat dit thans een goed ren-
deerend bedrijfis. - Tijdens zijn verblijf te Nijmegen werd
B. bij de herziening van de K.v.K. tot Alg. voorz. van die
Kamer voor het Land van Maas en Waal gekozen en daar
bekleedde hij ook de functie van voorz. van het Dep. voor
Handel en Nijverheid te Nijmegen, welke functie hij thans
tevens voor het Dep. Zutphen bekleedt. — Voorts is hij
bestuursl. van de Geld. Industr. Club te Arnhem, comm.
van versch. metaalbedrijven in Nederland, alg. bestuurs-
lid van de A.V.R.O., comm. lid voor Werkverschaffing en
Scheidsgerecht, lid van het Scheidsgerecht voor de Metaal-
Industrieelen en lid van de versch. comm. voor de
Nederl. Normalisatie in de Metaal-industrie. — Op 31 Aug.
1938 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. - Huize „KeBoJo", Eefde bij Zutphen.


