
Dijk, Willem Frans van. - Scheepsbouwkundige. - Geb.
11 April 1881 te Capelle a/d IJssel als zoon van Willem van
Dijk en Geertje de Jong. - Geh. met Antonia Gerardina
Ta venier, geb. 23 Febr. 1881. - Kinderen: Willem, geb.

2 Juni 1910,
procuratiehou-
der bij v. d.
Graaff' & Co.'s
Merkenbureau;
Pieter Cornelis,
geb. 6 Oct.
1911, hoofding,
op Scheepsw.
Comp. Générale
de la Reine te
Straatsburg. -
Na de lagere
school, vervolg-
de v. D. zijn op-
leiding door
middel van

avondlessen.
Op 16-jarigen
leeftijd trad hij
als jongste be-
diende op de
teekenkamer in
dienst bij de
N.V.Werf„Con-
rad", waar hij
het bedrijf tot

in alle finesses leerde kennen. In 1917 verliet hij als be-
drijfsleider deze werf en werd tot procuratiehouder en in
l!)2fi tot directeur benoemd van de Haarl. Scheepsbouw
Mij. - De Haarl. Scheepsbouw Mij. werd in 1916 opgericht
en is eigenlijk een voortzetting onder anderen naam, van
de voordien reeds sedert jaren bestaande scheepswerf
Hollandia. Besprokene, van de oprichting af aan de zaak
verbonden, aanvankelijk als bedrijfsleider en sinds 1926
als directeur, heeft derhalve alle ups and downs van den
Haarlemschen Scheepsbouw medegemaakt. De jaren van
betrekkelijken voorspoed gedurende den wereldoorlog en
een aantal daarop volgende jaren, werden benut om de
werf uit te breiden en te voorzien van de noodzakelijke
moderne machines en werktuigen, zoodat, toen de toe-
stand op de wereldmarkt steeds slechter werd, en dien-
tengevolge de concurrentie scherper en scherper, het be-
drijf, onder leiding van zijn directeur, paraat was en aan
de aanzienlijk veranderde omstandigheden het hoofd kon
bieden. - Thans, 1938, wordt met een ploeg van 125 arbei-
ders gewerkt, terwijl verdere opleving redelijkerwijze mag
worden verwacht. — v. D. maakte eenige zakenreizen naar
Frankrijk, Duitschland en Engeland. - Nevens zijn werk
neemt voornamelijk technische literatuur hem in beslag.
Kan hij enkele vrije oogenblikken vinden, dan zeilt hij
gaarne, daar hij een groot natuurliefhebber is. - Juliana-
laan 66, Overveen.


