
Diemer, Nicolaas. - Emeritus-Predikant, Industrieel,
Eigenaar-Directeur Haust-beschuit-fabriek. -- Geb. 14
Sept. 1872 te Alphen a/d Rijn, als zoon van Ds. Willem
Diemer, geb. 11 April 1836, overl. Nov. 1926 en Netta
Arendina Hen-
drika van Beek,
geb. 13 April
1839, overl.
Aug. 1934.
Geh. m. Geer-
truida Maria
Haust, geb. 13
Maart 1875 te
Nieuwer-Am-

stel. - Kinde-
ren : Willem
George, geb. l
Oct. 1901,
hoofd. ass. Ge-
meentel. bibli-
otheek te Haar-
lem; Dr. Johan
Heinrich, geb.
7 Nov. 1904,
leeraar Lyce-
um te Zwolle;

Wilbelmina,
geb. 6 Juni
1908. - Na het
gymnasium te
hebben bezocht
genoot D. tot 1898 opleiding aan de Theologische School
te Kampen. De eerste gemeente waar hij beroepen werd
was Munnikenzijl, vervolgens stond hij te Dronrijp, Game-
ren, Haarlemmermeer Vijf huizen. In 1904 werd door hem
een Chr. school gesticht te Munnikenzijl eu in 1906 even-
eens een te Dronrijp, van welker besturen hij resp. eere-
voorzitter en eerelid is. Bovendien was D. jarenlang lid
van het hoofdbestuur van de gereformeerde ziekenverzor-
ging in Nederland. Voorts diende hij het Ned. leger als
veldprediker-reservist. Per l Oct. 1937 werd hij als zoo-
danig (in den rang van Majoor) eervol ontslagen ter gele-
genheid van het ingaan van het hem eveneens eervol ver-
leend emeritaat. Sedert 5 Mei v. dat jaar had D. nl. de
bekende beschuitfabriek Haust te Amsterdam overgeno-
men. Dit bedrijf, door den zoon van den oprichter van



broodfabriek veranderd in beschuit- en koekfabriek, werd
in de voorafgaande jaren door diens twee zoons beheerd,
die evenwel geen kans zagen het hoofd te bieden aan de
moeilijke tijdsomstandigheden. - Als predikant publi-
ceerde D. artikelen in verschillende theologische tijd-
schriften, benevens een historisch-dogmatische studie:
„Het Scheppingsverbond met Adam" bij de Zwitsersche,
Duitsche, Engelsche en Schotsche predikanten uit de zes-
tiende en zeventiende eeuw, welke studie bekroond werd
met een prijs vanwege de gereformeerde predikanten
vereen. — Voor genoegen bereisde D. Italië, Duitschland en
België en. wijdt hij vrije oogenblikken aan botanie en
tuinarbeid. — Cleverlaan 124, Haarlem.


