
Mark, Dirk van der. - Automobielhandelaar. - Geb. te
Amsterdam, 13 April 1909. - Vader: Dirk van der Mark,
eveneens handelaar in automobielen, stichter van de firma
,,Dirk van der Mark"; Moeder: Hendrika Wilhelmina
Eggers. - Geh. met Leonora Johamia Henriëtte van Grie-
ken. - Reeds op 16-jarigen leeftijd kwam besprokene
in de zaak van zijn vader, waar hij het automobielbedrijf
in al zijn variaties grondig leerde kennen, zoodat na het
overlijden van Dirk van der Mark Sr., op 5 April 1934, de
fa. een goed onderlegden nieuwen eigenaar kreeg, die op
eenzelfde wijze de zaken voortzette. - Óp 19 Mei 1877 werd
wijion Dirk van der Mark Sr. te Amsterdam geboren. Na
een normale schoolopleiding genoten te hebben, speciali-
seerde hij zich aanvankelijk in het rij wielbedrijf, doch later
richtte zijn belangstelling zich vooral op de automobiel-
industrie. In 1902 stichtte hij een rijwielzaak, die zich ge-
stadig uitbreidde. Inmiddels had hij, als vertegenwoordi-
ger van minder belangrijke automobielfabricken, reeds
een begin, met zijn eigenlijke levenswerk gemaakt. De
groote kans kwam echter in 1912, toen hem de alleen-ver-
tegenwoordiging voor Nederland van de Hupmobile-
fa brieken werd aangeboden. Hij wist zich een goeden
naam te verwerven en het was vooral in de jaren vlak na
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den Wereldoor-
log, dat het be-
drijf tot grooten
bloei kwam. Op
de tentoonstel-
lingen, welke
sedert 1922 ge-
regeldgehouden
werden, in het
K.A.I.-gebouw

te Amsterdam,
voordien in het
toenmalige Pa-
leis voor Volks-
vlijt, trokken
zijn stands
steeds de aan-
dacht door het
drukke bezoek.
- Vele Amster-
dammers ken-
den v. d. Mark
Sr. uit den tijd,
toen hij als wiel-
renn. eenwerkz.
aandeel had in

het opkomend sportlevcn van de vorige eeuw. - In 1927
trad voor het Hupmobile-agentschap dat der Marmon-
fabrieken in de plaats, waaraan in October ] 932 het agen-
tuur der Engelscbe Wolseley-automobielen werd toege-
voegd. In 1934 overleed de stichter van de firma en werd
opgevolgd door zijn zoon, bijgestaan door een jongeren
broer, Joop van der Mark. Op gelijke wijze als voorheen
en met bevredigend resultaat werden de zaken voortgezet,
mede dank zij de kennis van het bedrijf en van het product
welke de besprokene vergaard had gedurende zijn bezoek
aan de Marmon- en Wolseley-fabrieken, waar hij tevens
korten tijd werkzaam was. - v. d. M. heeft groote belang-
stelling voor de vliegsport. - Surinameplein 88, Amster-
dam.


