
Dombach, Johann Georg Ferdinand. - Dir. Stoom-Meel-
fabriek „Holland" N.V. Amsterdam. - Geb. 8 Jan. 1867
te Dauborn, Prov. Hessen/Nassau (Duitschland). - Ouders:
Johann Wilhelm Dombach en Maria Magdalena Pfeiffer.
- Geh. in Juli 1897 met Cornelia Hendrika de Haan, geb.
te 's-Gravenbage, Juli 1870. - Kinderen: Johanna Maria
Magdalena Elisabeth, geb. 14 Aug. 1898, geh. met Dr.
Willy Becher; Catharina Wilhelmina, geb. 25 Sept. 1903,
geh. met Lt. t. zee Ie kl. C. Moolenburgh. - D. bezocht



8 jaar de Ele-
mentarschule te
Dauborn, stu-
deerde aan de
Gewerbesclmle
te Kirberg en
genoot onder-
wijs in boekhou-
den en handels-
wetenschappen.
-Daarna maak-
te hij 3 j r. lang
studie van. den
molen- en ma-
ohinebouw. Na-
dat hij eenige
jaren in kleine
moleiibouwfa-

briekeii als tech -
nicus werkzaam
was geweest,
trad hij in 1891
als molenbouw-
ingenieur in
dienst bij de
Maschinenfabr.

uiidMühlenbau Anstalt G. Luther te Brunswijk, waar hij
belast werd met den bouw van automatische meelfabiïe-
ken in versch. landen van Europa. Nadat de „Stoom-,
Meel- en Broodfabriek D'Holland" in het jaar 1894 door
brand was verwoest, werd D. Belast met den nieuwbouw
van de techn. inr. van het bedrijf. "De nieuwe fabriek kwam
voorjaar 1896 gereed, en D. bleef in dienst van den toenm.
eigenaar, B. van Marwijk Kooy, en nam aan. de bedrijfs-
leiding deel. In 1912 werd het bedrijf in een N. V. omgezet
en D. werd tot dir. benoemd. De Stoom-Meelfabriek „Hol-
land" N.V., zooals thans de naam der onderneming luidt,
heeft sedert 1896 haar capaciteit kunnen verzevenvoudi-
gcn, en behoort tot de meest vooraanstaande ondernemin-
gen op haar gebied. Omdat B. van Marwijk Kooy fin. be-
trokken was bij de Ijsfabriek „IJmuiden" en de Alg.
Visscherij Mïj. te IJmuiden, welke maatschappijen in fin.
moeilijkheden verkeerden, heeft T), medegewerkt aan de
reorganisatie hiervan en werd tot commissaris benoemd.
Daarnaast heeft hij ook in het belang van B. v. M. K.
medegewerkt aan de overname der Holl. Stoomgipsfabriek
annex Diamantslijperij „Transvaal". De zaak werd in een
N.V. omgezet en. D. werd tot mededirecteur benoemd.
Verder werkte D. mede aan de oprichting der Graan Ele-
vator Mij. te Rotterdam in het jaar 1908, waarvan hij
sindsdien commissaris is. Herhaaldelijk werd het advies
van D. ingewonnen bij het oprichten van fabrieken en
techn. installaties. - D. is lid van het Kon. Inst. van Inge-
nieurs en lid van de Tcchn. Tarwe Commissie. Door zijn
radiorede ondersteunde hij de invoering van de Tarwewet
1931. - Op 14 Mei 192.') werd de Stoom-Meelfabriek „Hol-
land" met een bezoek van het Koninklijk gezin vereerd.
- N.a.v. zijn 40-j. jub. in 1935 werd D., die sinds jaren
Nederlander is, benoemd tot ridder in de orde van Oranje-
Nassau. - D. maakte vele reizen in Europa, en is natuur-
en muziekliefhebber. - Stadhouderslaan l, Bussum, Villa
„Sorrento".


