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Sassen, Ir. Johan Rudolph. - Directeur Diepcnbrock &
Reigers N.V. en Jan Jaarsma N.V. te Ulffc (Gld.). - Geb.
10 Sept. 1876 te Utrecht. - Vader: Ferdinand Henri Au-
guste geboren te Maastricht 9 Mei 1846, sectie ingenieur
bij de Mij. tot
Expl. van S.S.;
Moeder: Caro-
line Theodore

Constance
Stams, geboren
te Rotterdam,
19 Maart 1854.
- Op 13 Oct.
1903 te Terborg
gehuwd met
Maria Zenobia
Julia Augusta
Vonk de Both,
geboren te Ze-
venaar 20 Aug.
1877. - Na de
H.B.S. te Nij-
megen te heb-
ben doorloopen,
liet S. zich in
1895 als student
aan de Poly-
techn. School
teDelft inschrij-
ven. Hij behaal-
de aldaar in 1900 het diploma van werktuigkundig inge-
nieur en trad reeds in hetzelfde jaar in dienst als ingenieur
bij de firma Diepenbrock & Reigers te UI f t (Geld.) waar-
van hij in 1916 tot mede-directeur werd benoemd. — Dit
bedrijf, werkend met een personeel van 725 man, werd in
1761 opgericht, houdt zich momenteel bezig met de ver-
vaardiging van gegoten ijzeren artikelen in groote ver-
scheidenheid en heeft zich hoofdzakelijk gespecialiseerd op
het gebied van de geëmailleerde huishoudelijke artikelen in
gegoten ijzer en staalplaat, en porcelein geëemailleerde
gegoten ijzeren badkuipen. - Deze artikelen voorzien van
het welbekende fabrieksmerk D.R.U. worden hoofdzake-
lijk in Nederland geplaatst, doch tevens geëxporteerd



naar de Ned. Koloniën, Frankrijk, Zwitserland, België,
Skandinavië, Italië, Z. Afrika, enz. - In 1935 werd de al-
ombekende fabriek van J. Jaarsma N.V. te 's-Graven-
hage overgenomen en sindsdien worden ook haarden in het
Ulftsche bedrijf vervaardigd. - S. is ridder in de orde van
Oranje-Nassau, voorzitter van de R.K. Vereeniging van
Werkgevers in de Metaalnijverheid, voorzitter van de
Algemeene Vereeniging van Nederlandscho IJzer-giete-
rijen (A.V.N.IJ.), voorzitter van de Afd. Grootbedrijf van
de Kamer van Koophandel te Arnhem, lid van den Raad
van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, lid van de
Hoofdcommissie voor de Normalisatie enz. - In diverse
technische en economische tijdschriften zagen van zijn
hand artikelen het licht. - Hij bereisde vele landen van
Europa. - Terborg (Gld.).


