
Dijkstra, Hendrik. - President-commissaris der N.V.
Glashandel Dijkstra-Vereenigde.- Op 26 Febr. 1874 te
Oldemarkt geboren als zoon van Geesje Siemering en Cor-
nelis Dijkstra, koopman. - Hij huwde op 12 Nov. 1897

met Clara Eli-
sabcth van der
Haagen. - Kin-
deren: Matthijs,
geboren 3 Nov.
1898, mede-dir.
der N.V., geh.
met Lora Um-
mels; Baradina
Johanna, geb.
20 Nov. 1901,
gehuwd met Ir.
J. D. Wack-
witz; Cornelis,
geb. 22 Nov.
1904, medefir-
mant in de han-

delsonderne-
ming Denka, ge-
huwd m. Madzy
Heybroek. - Na
de lagere school
te Oldemarkt
te hebben bez.
en zich door
privaat-lessen

verder te heb-
ben bekwaamd, trad D. in 1890 als volontair in dienst
bij het confectiebedrijf F. Dijkstra te 's-Gravenhage, waar
hij drie jaar werkzaam bleef. Daarna was hij gedurende
twee jaar vertegenwoordiger van de kinderconfectie-
fabriek Louis Levin te Berlijn. - Hij zag echter meer per-
spectieven in de glasindustrie en stichtte daarom onder
den naam „Dijkstra's Glasindustrie" een eigen bedrijf.
Dit breidde zich in den loop der jaren zoodanig uit, dat
de op bescheiden voet begonnen zaak thans een onderne-
ming is, welke op haar gebied een zeer belangrijke plaats
inneemt. Den len Oct. 1924 werd de firma omgezet in een
N.V.; D. wenschte de leiding daarvan aan jongere krach-
ten over te laten en werd president-commissaris, terwijl
zijn zoon M. D., en S. Corpelein tot directeuren werden
benoemd. - De N.V. Glashandel Dijkstra-Vereenigde
levert in het bijzonder flesscben en vorpakkingsglas. —
D. is sinds Februari 1914 consul van. de republiek San
Salvador en commissaris der Engelsch-Hollandsche Bank
en Handelmaatschappij te 's-Gravenhage. — Onderschei-
dingen : Kruis van verdienste, Nederlandsehe Roode Kruis,
Roode Kruis van Portugal, een onderscheiding „La Real
>Socided Geografica" Madrid. Eereridder Ordem de Santa
Maria D. v. Castelo Lisboa. — Hij bereisde geheel Europa.
- Utrechtscheweg 66, Hilversum.


