
Dorp, Dr. Gerard Carel Adriaan van. - Geb. 20 Sept.
1873 te Arnhem. Dir. Sociëteit voor Chemische Industrie
„Katwijk" te Katwijk aan Zee. - Zoon van Gerard Carel
Theophilus van Dorp, stichter der fa. G. C. Th. van Dorp
te Semarang en Adriana Elisabeth Verdam. Gehuwd met
Dieuwke Boukje Beucker Andreae, geb. 7 Maart 1880 (zie
aldaar). - v. D. genoot te Arnhem l.o., twee jaar middel-
baar onderwijs en vervolgens gymnasiaal onderwijs te
Arnhem en te Leiden. — Hij studeerde aan de univer-
siteit te Leiden en promoveerde op proefschrift.

„Over nitree-
ring van eenige
tetrahydrochi-
noline-deriva-
ten". In N.-

Holland, Fries-
land en Zwitser-
land werkte v.
D. als volontair
in de zuivelfa-
bricage, daarop
korten tijd op
het laborato-
rium van Prof.
van Romburgh
te Utrecht, ver-
volgens als ass.,
eerst bij het
wetensch. werk
van Dr. W. A.
van Dorp in

Amsterdam,
vervolgens in
diens goud- en
zilvcrraffineer-
derij. - Daarop
begon v. D. te

Utrecht een eigen laboratorium waann hij iti het bijzonder
voor wetensch. laboratoria, stoffen vervaardigde welke
niet in den handel verkrijgbaar waren. Dit laboratorium
bracht hij naar Katwijk aan Zee over. In 1913 werd v. D.
benoemd tot dir. van het Nederl. Visscherij Proefstation,
wat in zijn laboratorium gevestigd werd, en in hetzelfde
jaar eveneens tot directeur van de Sociëteit voor Chem.
Industrie te Koog aan de Zaan waaruit de Sociëteit v.
Chem. Ind. „Katwijk" N. V. te Katwijk aan Zee ontstond,
welke even voor den oorlog in 1914 haar intrek nam in een
nieuw te Katwijk aan Zee opgericht fabrieksgebouw. -
Hier vindt de vervaardiging plaats van theobromine en
coffeïne en hun zouten, benevens versch. andere produc-
ten en specialité's. v. D. was lid van het alg. bestuur eerst
van het Verb. van Ned. Fabrikantenverenigingen, later
van het Verb. van Ned. Werkgevers, voorz. v. d. Leidsche
Ver. v. Industrieelcn en. van de Katwijksche K.v.K. en is
nog lid van de K.v.K. en Fabrieken, voor Rijnland te
Leiden. - Van zijn hand verschenen o.m. „Over het even-
wicht in het stelsel Ammoniumsulphaat, Lithiumsiilfphaat,
Zwavelzuur en Water" en „over de Adsorptie van looi-
Htoffen op Katoen". Hij werkte mede aan de verslagen.
van het Ned. Visscherijproefstation aleer dit naar Utrecht
werd overgebracht nadat hij wegens drukke bezigheden
het directeurschap hiervan had moeten, neerleggen. Hij



maakte drie reizen naar de Ver. Staten, eerst tot het vol-
gen van een Chem. congres, waar hij twee voordrachten
hield, vervolgens voor zaken en bezocht voor genoegen
en voor zaken een groot deel van Europa. H. is een warm
voorstander van overgang van den gouden standaard op
een indexstandaard, speciaal van stabilisatie van een in-
dex van grondstoffenprijzen, na voorafgaande correctie
van de daling van dezen index der laatste jaren. Hierover
sprak hij in versch. vergaderingen en schreef hij ook eenige
artikeltjes, terwijl hij hierdoor zitting had in het bestan-
der Ver. v. Waardevast Geld. - Zeehospitium, Katwijk
aan Zee.


