
Dam, Max van. - Industrieel. - Geb. 5 Juli 1888 te En-
schede. - Vader: Menkes van Dam, geb. 31 Dec. 1844,
overl. l April 1926; oprichter van de fa. M. van Darn te
Enschede, handel in katoenafval; Moeder: Rosetta Can-
tor, geb. 28 Jan.
1853, overl. (i r ,
Nov. 1929. -
Hij huwde 24
Ee'br. 1921 met
Margaretha van
Leeuwen, geb.
28 Mei 1898. -
Kinderen Men-
kes, geb. 7 Nov.
1922;SylvaE,e-
née Caroline,
geb. 30 Jan.
1924; Anna
Louise, geb. 7
Juni 1925 en
Stephen Men-
kes, geb. 30 Oct.
1928. - Nadat
v. D. in zijn
geboorteplaats
de 3-j. H.B.S.
en de Handels-
schoolhaddoor-
loopen, kwam
hij in 1905 als
volontair in de
zaak van zijn vader, die handel dreef in katoenafval, en



halffabrikaten fabriceerde voor textiel- en andere indus-
trieën. Deze zaak was in 1860 opgericht door de Gebroe-
ders van Dam, Vader en Ooms van besprokene, en kreeg
in 1875 de naam van Van Dam & Compagnie. — Op l Mei
1885 werd deze zaak gesplitst en zette Menkes van Dam
voor eigen rekening het katoenafvalbedrijf voort, terwijl
zijn broers zich op andere industrieën toelegden. In 1910
werd Max van Dam tegelijk met zijn zwager Herman
Cohen als deelgenoot in de zaak van zijn vader opgenomen,
en belast met de commercieele leiding. — Nadat in 1919
Menkes van Dam uit de firma getreden was, werd de
zaak omgezet in een N.V.; dezen rechtsvorm behield zij
tot 1936. Van dit jaar af, werd de onderneming weer ge-
dreven als vennootschap onder firma door v. D. en Herman
Cohen; van 1938 af door v. D. alleen, zulks onder den
naam Katoenmaatschap, v/h M. van Dam. In den loop
der jaren was de zaak in omvang en belangrijkheid sterk
toegenomen. — De onderneming waarvan v. D. dus thans
eenig eigenaar is, drijft hoofdzakelijk handel in katoen-
afval, die van textielfabrieken afkomstig is, en na bewer-
king in genoemd bedrijf, weer als grondstof voor andere
industrieën wordt gebruikt. - De zaak heeft haar connec-
ties over de geheele wereld en heeft een jaarlijkschen om-
zet van millioenen Kilogrammen. — In 1925 werd door de
toenmalige N.V. onder directie van v. D. ruime moderne
magazijnen met fabriek en kantoor aan den Cromhoffs-
bleekweg te Enschede gebouwd. - Voor zaken bezoekt
v. D. vele landen van Europa. - Ripperdastraat 27,
Enschede.


