
Dekker, Cornelis. - Dir. N.V. Handelsvennootschap
v/h Maintz & Co. te Arasterdam. - Geb. 7 Nov. 1885 te
Haarlem. — Zoon van Dirk Dekker, bouwkundige te Haar-
lem, en wijlen Neeltje Blokkker. - Op 6 Apr. 1934 te Parijs
geh. met Henriëtte Berdina Bergvelt. - D. ontving zijn op-
leiding aan de Bijz. Doopsgez. School te Haarlem en wijdde
zich daarna aan de studie der handelswetenschappen. Na



achtereenvol-
gens eem'ge
praetijk-diplo-
ma's, het diplo-
ma accountan-
cy en het staats-
diploma M.O.
K XII & Q. te
hebben verwor-
ven, was hij as-
sistent aan het
ace. kantoor
Sandbergen te
Haarlem en
daarna aan het
ace. kantoor
Kreukniet te

Rotterdam.
Voor deze laat-
ste firma ver-
toefde hij, voor-
namelijktemit-
voering van een
opdracht v. h.
Dept. v. Kolo-
niën, nl. dereor-
ganisatie der administratie v. eenige gouvernementsbedrij -
ven en -diensten, ruim een jaar in W.-lndië. In 1914 trad D.
in dienst van de Algem. Ned. Ind. Electriciteits Mij., door
welke M.ij. hij werd uitgezonden naar Java, aanvankelijk
als adj.-administrateur, vervolgens als administrateur en
later als vertegenwoordiger der directie in Ned. Indië. In
deze functie vond de overgang van de Algem. N.I. Electr.
Mij. plaats in de N.V. Handelsvenn. v/h Maiirtz & Co. -
Na den dood van den toenmaligen Directeur dezer
vennootschap, H. Rud du Mosch, in 1931, volgde D.
dezen op als Directeur. — De N.V. Handelsvenn. v/h
Maintz & Co. heeft als hoofdfunctie het uitoefenen van de
directie en het administreeren van electriciteitsbedrijven
in Ned. indië; zij is o.m. Directrice van: de Algem. Ned.
Ind. Electr. Mij.'; de Ned. Ind. Waterkracht Expl. Mij.;
het Gemeensch. Electr. bedrijf Bandoeng en omstreken;
de Solosche Electr. Mij.; De Electr. Mij. „Banjoemas";
de Electr. Mij. „Rembang"; de Electr. Mij. „Sumatra";
de Electr. Mij. „Bali en Lombok'' en van een in Indië
werkend waterleidingbedrijf. Zij vertegenwoordigt en
beheert voorts eenige thee-ondernemingen, exploiteert
zelf o.m. een rubber-onderneming en is lid van de directie
van de Ned. Ind. Radio Omroep Mij. - Behalve de eerder
genoemde reis naar W.-Indië maakte D. herhaaldelijk rei-
zen door den Ind. archipel, China, Japan en de V.S. van
N.-Amerika. - Heerenweg 40, Heemstede.


