
Baas, Hendrik. - Dir. N. V. Ned. Huistelefoon Mij. en
v. d. N.V. Vereen. Telefoonmaatschappijen. - Geb. 23 Oct.
1894 te Nieuwer-Amstel als zoon van Geertruida Luiting
en Hendrik Baas, eigenaar van een koperslagerij te Am-
sterdam. Geh.
16 Jan. 1922 te
's-Gravenhage

met Tjitske
Creyghton. -
Kinderen: Tjits-
ke, geb. 8 Nov.
1922; Henri,
geb. 17 Aug.
1924 en Mary,
geb. 10 Nov.
1925. - Nadat
B. het einddi-
ploma van de
3-j. H.B.S. te
Amsterdam had
behaald, kwam
hij in dienst bij
de sedertdien
geliq. Levens-
verzekering Mij.
Holda te Am-
sterdam, waar
hij op de wis-
kundige af d.
werd geplaatst.

Vervolgens
werd hij employé bij de Coöp. Ver. „De Volharding" te



's-Gravenhage. In 1915 trad hij in dienst bij de Rott.
Bankvereen., waar hij aanv. op de Kasafd. werkzaam was.
Een jaar later werd hij geplaatst op de Controle-afd. van
deze Bankvereen., waardoor hij van 1918—1924 o.m. werd
belast met de controle op de N.V. Huistelefoon Mij. Als
gevolg van zijn werkzaamheden als zoodanig werd hem in
1924 de functie van directeur van deze Mij. aangeboden.
In deze functie nam B. terstond krachtig de reorganisatie
der onderneming ter hand, waardoor deze zich — ook
tijdens de crisisjaren — niet slechts kon handhaven, doch
in groei toenam. De Ned. Huistelefoon Mij. verzorgt den
aanleg van zwakstroominstallaties, als telefoon-, elec-
trische klokken-, alarminstallaties e.d. ten behoeve van
Kantoorgebouwen, Fabrieken, Ziekenhuizen, Hotels e.d.
Zij is de eenige onderneming in Nederland, die deze in-
stallaties levert volgens het huursysteem, dat alg. ingang
heeft gevonden. - Bij de oprichting van de N.V. Vereen.
Telefoonmij'en aanvaardde B. tevens de leiding van deze
onderneming. — Deze N.V. levert aan de Openb. Telefoon-
diensten telefoontoestellen, centrales en zwakstroom-
materiaal. - Tevens is B. mede-bestuurslid van een Zwit-
sersche Holding Company van telefoonondernemingen o.a.
in Engeland, Zwitserland, Polen, Tsjecho-SIowakije, Hon-
garije en Oostenrijk. Teneinde de werkingssfeer der onder-
nemingen verder uit te breiden wordt momenteel in samen-
werking met een groote in Ned.-Indië gev. Mij. getracht
een filiaal te Bandoeng op te richten. - Uit hoofde van
zijn functie maakt B. veel zakenreizen o.a. naar Zwitser-
land, België, Duitschland en Engeland. — Bremhorstlaan
20, Wassenaar.


