
Dresselhuys Jr., Johan Diederich. - Geb. 25 Juli 1887 te
Utrecht, Liquidateur der N.V. Hydrotechnische en Diep-
boommaatschappij „Vulcaan" in liquidatie te Leeuwar-
den, zoon van Johan Diederich Dresselhuys Sr., hoofding.-
dir. Werf Gusto te Schiedam en van Catharina Wilhelmina
Anna den Hartog, beiden overleden. - D. is geh. met Annie
Simon Thomas. - Kinderen: Anna Christma Maria, geb.
29 Mei 1922 en Dirk Jan, geb. 29 Oct. 1923; stiefzoon:
Wilfred Zetteler, geb. 3 Aug. 1918.-D. doorliep de lagere
school en de H.B.S. te .Rotterdam. In eigen land en in
Duitschland studeerde hij aan technische scholen. Jaren-
lang was D. vervolgens werkzaam bij de Werf Gusto te
Schiedam. Op 2 Juni 1911 was hij dir. v. d. N.V. Hydro-
technische en Diepboommaatschappij „Vulkaan", die
thans sinds 14 Febr. 1938 in liquidatie is. In het open-
bare leven bekleedt D. talrijke functies. Hij is commissa-
ris van de Brouwerij d'Oranjeboom; van de N.V. Oranje-
appel; van de N.V. Eureka, alle te Rotterdam en pres.
commissaris van het Leeuwarder overdekte zwembad.
„Veilig Verkeer" en de Groote Sociëteit te Leeuwarden
bezitten in hem een kundig Voorzitter. De functie van
vice-voorz. bekleedt hij bij de ver, v, vreemdelingenver-



keer Leeuwar-
den bij de
Prov. ver. voor
vreemdelingen-
verkeer en bij
de vluchthaven

Leeuwarden.
Bovendien is
D. nog lid van
de Beurs- en
Waagcommis-
sie, vice-consul
van Spanje en
r es. kapt. b. d.
Generaïen Staf;
lid v. d. ge-

meenteraad.
Pres. oprichter
v. d. wielerbaan
te Leeuwarden
en lid van het
crisis comité
zijn enkele van
de functies, die
D. in vroeger
jaren bekleed-

de. Zijn verdiensten werden door de regeering erkend met
zijn benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is drager v. h. mobilisatiekruis en van het 20-jarig offi-
cierskruis. Talrijke reizen door Afrika en geheel Europa
ondernam D. zoowel voor studie en zaken, als voor genoe-
gen. In zijn vrije uren is D. behalve hartstochtelijk zeiler,
ook automobilist; de wielersport en kegelen behooren even-
eens tot zijn liefhebberijen. — Stoeplaan 12, Wassenaar.


