
Dolk, Henricus Carolus Marie. - Dir. van de Verkoop-
associatie „Enci Ceray" N.V. - Geb. 22 Oct. 1879 te Rot-
terdam. - Vader: Joharmes Hendricus Dolk; Moeder:



Maria Maximiliana Jacoba Slmkert. — Uit zijn eerste huw.
met Aloysia Christina Vincentia Maria van Spaendonck
heeft hij twee kinderen: Mr. Antoinette Johanna Maria,
geb. 20'Aug. 1909, geh. met Mr. J. B. G. M. Peters, en
Reinilda Carola Anna Maria, geb. 27 Aug. 1910. - Ten
tweeden male huwde hij met Fannie Cornelie van Vliet. -
Na de handelsklassen van het St. Willebrordusgymn. te
Katwijk a/d Rijn te hebben doorloopen en eenigen tijd in
het buitenland te zijn geweest, was D. voor practische
opleiding enkele i are n werkzaam op versch. handelskant.
te R'dam. Daarna trad hij in dienst bij de spiegel- en
vensterglashandel van zijn vader, welken hij in 1907 verliet
om tezamen met den thans overleden A. A. Lacomblé de
Schelpkalklabriek van J. M. van Houten over te nemen.
Reeds spoedig stelde D. in samenwerking met twee andere
belanghebbenden pogingen in het werk om te komen tot
een ordening van dezen bedrijfstak, welke moeite met
succes werd beloond, toen men een centraal verkoop-
kantoor oprichtte onder den naam N.V. Schelpkalk, ge-
vestigd te Leiden, waarvan D. dir. bleef tot 1930.-Indat
jaar vond zijn benoeming tot comm.-dir. van de N.V.
Eerste Nederl. Cementindustrie te Maastricht plaats.
Toen een jaar later de Kon. Nederl. Hoogoven en Staal-
fabrieken N.V. te IJmuiden in samenwerking met de
„Enci" een fabriek voor Hoogovencement, de Cement-
fabriek IJmuiden ,,Cemy" N.V., oprichtten en de twee
laatstgenoemde ondernemingen den verkoop van hun pro-
ducten centraliseerden, werd D. aangesteld als dir. van
deze verköoporgan., genaamd Verkoopassociatie „Enci
Cemy" N.V. te A'dam. — Zijn publicaties bepalen zich tot
enkele artikelen en jaarverslagen. — In 1919 maakte D.
een reis naar de V.S. ter bestudeering van de kalk-
industrie aldaar. - Hij is drager van het Roode Kruis van
Portugal. — Veronesestraat 4, Amsterdam.


