
Polak, Jo. - Dir. der Norsk A/S. Philips te Oslo, pres.-
comm. van de Philips Fabrikk Norsk A/S., aldaar, consul-
generaal der Nederlanden voor Noorwegen. - Geb. 30 Jan.
1895 te Almelo, uit het huw. van Abraham Polak, op-
richter en eenig
eigenaar der fa.
A. Polak Bzn.,
grossiers en ex-
porteurs v. ko-
loniale waren,
bakkersartike-

len en kaas, geb.
10 Nov. 1855 te
Nijver dal, over-
leden 12 Nov.
1922 te 's-Gra-
venhage, en Ro-
zette Heymans,
geb. 19 Pebr.
1850 te Ensche-
de, ovorl. 20
Sept. 1932 te
's-Gravenhage.
- Geh. 10 Juli
1922 .te 's-Gra-
venhage met
Stella van Vol-
lenhoven, geb.
9 Juli 1895 te
's-Gravenhage.
- Na in 1912 te
Almelo voor het eindexamen H.B.S. m. 5-j. c. te zijn ge-
slaagd, vertrok P. naar het buitenland. Tot Pebr. 1914
was hij te Hamburg, Londen en. Parijs als volontair werk-
zaam. Intusschen deed hij met goed gevolg examen voor
Engelsche, Pransche en Duitsche handelscorrespondentie
en boekhouding. In Pebr. 1914 stelde de N.V. Philips
Gloeilampenfabriek te Eindhoven hem aan. Hij doorliep
er alle afdeelingen, was van 1918 tot 1921 reizend ver-
tegenwoordiger der maatschappij voor geheel Nederland,
vertrok naar Noorwegen, werkte aldaar van 1921-1923
geheel alleen en richtte op l Januari 1923 te Oslo de
Norsk A/S. Philips op, waarvan hijzelf directeur werd.
Intusschen heeft deze maatschappij zich tot een dei-
grootste op dit gebied in Noorwegen uitgebreid. Het per-
soneel omvat tegenwoordig omstreeks 200 man. In 1936
richtte hij tevens de Philips Fabrikk Norsk A/S. te Oslo
op, waarvan hij pres.-comm. is. In 1930 werd hij tot hono-
rair consul-generaal der Nederlanden voor Noorwegen
benoemd. In 1933 slaagde hij voor het examen van be-
eedigd translateur Noorsch-Nederlandsch. - Sinds 1928
is P. voorz. van diverse branche-vereenigingen, o.a. van de
Ver. v. Noorsche Importeurs en Fabrikanten van Gloei-
lampen, het Verbond van Noorsche Radio-Fabrikanten,
Importeurs en Grossiers, enz. — De regeering erkende zijn
verdiensten door zijn benoeming in 1935 tot officier in de
orde van Oranje-Nassau. -Verscheidene publicaties op het
gebied van radio en licht zijn van hem verschenen. - P.
heeft geheel Europa en Noord-Afrika bereisd. Zijn lief-
hebberijen zijn literatuur, kunst, antiquiteiten, fotografie,
honden en sport. - Hij is opr. van de Ver. tot versterking
van den. cultureelen band tusschen Noorwegen en Neder-
land: de Noorsch-Nederlandsche vereen., die van l 937 da-
teert. - Villa „Hoek van Holland", Kirkeveien 5/B, Oslo.


