
Maanen, Dirk Hendrik Johan van. - Gcb. 5 Oot. 1869 te
Wageningen, oud-directeur van de Sucrerie et Baffinerie
de Vieux Lillo v/h Dorzcc, van Reenen, van Loon, van
Maanen. — Ouders: Jacobus van Maanen, geb. te Wage-
ningen, en Ifredcrika Christina Hulleman, geb. te Hoorn.
- Geh. op 28 Juli 1896 te Göttingen met Carolina Luise Er-



l

nestina Ida Sip-
pel, geb. 2 Deo.
1875 te Göttin-
gen. — Kindo-
ren : Dorothea l

Wilhelmina
Erederika, geb.
11 Juni 1904;
Johannes Jaco-
bus Lion, geb.
15 April 1909;
Elisabeth Juli-
ana Diederika,
geb. 13 Eebr.
1916. - • v. M.
doorliep de 3-j.
H.B.S. en de
Middelt). Techn.
School te Am-
sterdam ; ver-
volgens studeer-
de hij aan de
school voor sui-
kerindustrie te
Brunswijk. -
Onder leiding v.
Prof. Alexaiidcr Herzfeld was v. M. eenigen tijd werkzaam
a. h. Chemisches Laboratoriumfür die Zuckerindustrie des
Deutschen Reiches te Berlijn. - Nadat hij in Duitschland
en Italië op verschillende suikerfabrieken gewerkt had,
werd v. M. in 1899 benoemd tot technisch directeur van
de Noordnederlandsche beetwortel-suikerfabriek te Vier-
verlaten in Groningen. - In 1906 werd hij mede-firmant
van de Sucreric et Raffiiierie de Vieux Lillo. - v. M. is
mede-oprichter van het „Comité Royal Néerlandais",
Kon. commissie tot voorziening met levensmiddelen van
Gemeenten in België; tevens was hij voorzitter van deze
commissie voor de provincie Antwerpen. - Hij is reorga-
nisator van de Hollandsche club te Antwerpen en mede-
oprichter van den Bond van Nederlandsche vereenigingen
en lichamen in België; ook van deze beide veroenigingen
was hij geruimen tijd voorzitter. Bij het 50-jarig jubileum
in 1928 der Hollandsche Club gewerd hem het ridderkruis
der Oranje-Nassau-orde. - v. M. is een liefhebber van
muziek en literatuur, terwijl hij zich verder in vrije uren
ook gaarne met chemisch-technische studies bezighoudt. -
Marie Josclaaii 37, Berchem bij Antwerpen.


