
Boas, Maurits Coenraad. - Importeur van kantoormachi-
nes. - Geb. 5 Sept. 1890 te Rotterdam, als zoon van Clara
van Eraden en Coenraad Willem Boas. - Geh. op 2 Mei
1915 met Sophie Brandel te 's-Gravenhage. - Uit hun

huwelijk werd
[ " ' itg[. ' ui op 22 Juli 1930

jalttÊ ffjtev.1 l een zoon gebo-
ren, genaamd
Frank. - Nadat
B. de lagere
school te Schie-
dam doorloopen
had, ging hij
naar de Hooge-
re Handels-
school te Rot-
terdam, waar
hij in 1907 het
einddiploma be-
haalde. Hierna
trad hij als vo-
lontair in dienst
bij de firma M.
van Emden te
Schiedam. Een
jaar later kwam
hij op de school
voor Verlofsof-
ficieren te
Amersfoort. In
1911 werd B.

bevorderd tot reserve 2e luitenant der Infanterie. Van
Sept. 1912 tot het einde van 1913 was hij procuratiehouder
en leider van het filiaal te Antwerpen van de firma M. van
Emden. Anno 1913 werd hij als mede-directeur verbonden
aan de „Société Métallurgique de Constantinople" te Con-
stantinopel. — Bij de mobilisatie keerde B. naar Nederland
terug, waar hij den geheeleu oorlog doorbracht in militairen
dienst, o.a. als plaatsvervangend kwartier meester, als
luitenant-adjudant en als compagniescommandant. In
1916 werd hij bevorderd tot reserve Ie luit. Aan het eind
van de mobilisatiejaren was B. werkzaam bij het Munitie-
bureau te 's-Gravenhage, onder leiding van Prof. van
Rooyen. Van 1919-1925 bekleedde hij den post van procu-
ratiehouder bij de firma L. Fles & Co. te Amsterdam;
tevens was hij belast met den inkoop en met de leiding van
enkele Europeesche agentschappen van Amerikaansche
firma's. - Op l Maart 1925 vestigde B. zich zelfstandig als
hoof d vertegenwoordiger der „International Business Ma-
chines Corporation", New York, de fabrikanten der wereld-
beroemde Hollerith Boekhoud- en. Statistiekmachines en
der International Time Recording electrische tijdcontröle-
apparaten. In den sedertdien verstreken tijd hebben de
„Hollerith-machines" een zeer belangrijke plaats in Neder-
land veroverd. Vele overheidsinstellingen, zoowel van het
Rijk als de provincies en de gemeenten, gebruiken deze
machines bij hun administratie. Dank zij deze apparaten
heeft het hoofdbestuur der P.T.T. reeds enkele dagen na
afloop van de maand een volledige commercieele maand-
balans in handen. Zoowel op de Hoogere Handelsscholen



en de Handels Hoogeschool te Rotterdam als aan de
economische faculteit van de Universiteit te Amsterdam
komt de kennis van het „Hollerith"-systeem bij de te be-
handelende leerstof voor; eveneens is dit het geval bij de
exameneischen van het Nederlandsch Instituut voor Ac-
countants. - De International Business Machines Corpo-
ration heeft een maatschappelijk kapitaal van circa
$ 50.000.000.—. Zij heeft eigen fabrieken in de Vereenigde
Staten, Canada, Engeland, Frankrijk, Duitschland en
Italië en eigen filialen en agentschappen in 79 verschil-
lende landen. - B. publiceerde eenige technische brochures
o.a. „Eenige in Amerika in gebruik zijnde vereenvoudi-
gingen in de toepassing van het ,,Hollerith"-systeem". —
Hij maakte vele buitenlandsche reizen. Voor en onmiddel-
lijk na den oorlog reisde hij door geheel Europa en. Voor-
Azië en maakte hij een zestal reizen naar de Vereenigde
Staten. — Sinds 1931 is hij voorz. van de Nederlandsche
Vereeniging van Importeurs en Fabrikanten van Kantoor-
machines. - In 1937 werd hij ten derden male voorz. van
„The International Union of Office Appliance Trades
Associations", welke gevestigd is te Londen. — Frederiks-
plein 34, Amsterdam.


