
Dicks, Johan Heinrich. - Dir. Haarlemsche Drijfriemen-
fabriek. - Geb. 21 Nov. 1894te Haarlem. - Vader: Alber-
tus Franciscus Dicks, geb. 23 Oct. 1851; Moeder: Catha-
t-ina Marie Brink, geb. 27 Juni 1851. - Op 14 April 1936 te

Ootmarsum
geh. m. Eufenia
Hendrika Hul-
sink, geb. 28
Jan. 1905 te
Ootmarsum.
1). genoot privé-
lager onderwijs
en kwam op 14-
jarigen leeftijd
als volontair bij
de fa. Jac. v.
Gasteren te
Haarlem. — Na
aldaar een jaar
werkz. te zijn
geweest, kwam
hij in 1909 in
het bedrijf van
zijn vader, de

Haarlemsche
Drijfriemcnfa-

briek, dat hij na
drie jaren ver-
liet om de lei-
ding eener ijs-
fabriek op zieh

te nemen. In 1916 keerde hij evenwel naar zijn vroegere
betrekking terug. Het daaropvolgende jaar vestigde hij in
samenwerking met N. Zwart'» Machinefabriek een nieuwe
onderneming onder fa. Van der Laan. D. trok zich in 1919



uit deze zaak terug, was een negental jaren procuratie-
houder bij zijn vader en vertrok vervolgens naar de Bel-
gische Congo, waar hij tot 1930 kapitein was bij de in-
landsche vaart. Gedurende 2 jaren was hij ass.-chef van
Socama en na te zijn gerepatrieerd kwam hij als technisch
ambtenaar bij de Holland-West-Afrika Lijn in Fransch
Kameroen, waarna hij tot 1934 in Spaansch Guinea de
functie vervulde van chef-toezicht spoorwegen, en beheer
over scheepvaart. Opnieuw teruggekeerd in ons land,
werd hij als mede-directeur in de leiding der Haarlemschc
Drijfriemenfabriek opgenomen. Dit bedrijf werd in 1908
opgericht als filiaal der Utrechtsche fa. Wessels & Zn.,
doch is sedert 1934 een zelfstandige onderneming, waarbij
de N.V. Stork & Co. te Hengelo, de „Heemaf" te Hengelo
en Dickers & Co., eveneens te Hengelo, geïnteresseerd
zijn. In 1937 werd. te Beverwijk als dochteronderneming
de Kopergieterij „De Nijverheid" opgericht. — 1). is voorts
voorz. der Buurtvereen. O verveen en lid der vrijwillige
brandweer te Bloemendaal. -• In Europa bezocht hij
Duitschland, België en Frankrijk. - Bloemendaalscheweg
311, O verveen.


