
Haagens, Gerard Elias. - Directeur N.V. Technisch
Bureau Marijnen, ',s-Gravenhage. - Geb. 8 Nov. 1892 te
Sommelsdijk. - Vader: Ephraim Samuel Haagens, textiel-
deskundige; Moeder: Sofia van der Velde. - Geb. 30 Aug.
1916 met Jo-
hanna Blok, te
Nijmegen ge-
boren . — Kin-
deren: Miriam,
geb. 24 Aug.
1917; Deborah
Helena, geb. 15
Juni 1919; Ru-
ben Samuel,
geb. 19 Oct.
1921 en Daniël,
geb. 12 Febr.
1925. - H. be-
zocht de 5-j.
H.B.S. te Bre-
da, waarna hij
m 1911 studeer-
de in Engeland
aan King's Col-
lege e. a. han-
delsscholen.
In denzelfden
tijd werkte H.
als vertaler te
Londen en te-
vens als tijde-
lijk leeraar in Fransch en Duitsch bij Clark's Colloge. Ver-
volgens was hij hier te lande als correspondent werkzaam
bij Win. Muller & Co. Najaar 1914 kwam hij als employé
bij de N.O.T., waar hij opklom tot chef van de af d. Alg.
Zaken II, belast met de behandeling van aangehouden
goederen. H. werd daarna tevens benoemd tot secr. van de
comrn. voor de Scheepvaart der N.O.T. - In 1918 kwam
hij als procuratiehouder en chef van het vrachtbedrijf bij
den Kon. Holl. Lloyd. Te zelf der tij d was hij werkzaam als
secr. van int. vrachtconferenties. Ook werd hij door de
Ned. Reedersvereen. aangesteld tot adviseur van het
Rijksbureau voor de Scheepvaart te 's-Gravenhage. — In
1923 werd hij benoemd tot dir. der N.V. Automatic Screw
Works te Nijmegen, van welke N.V. hij thans nog com-
missaris is. - Hij werd in 1928 benoemd tot bedrijfsleider
in Alg. Dienst van de E.N.K.A. te Arnhem en drie jaar
later tot dir. van de Holl. Industie & Handelmij. „Side-
rius" N.V. te 's-Gravenhage, welke in 1933 door Wilton-
Feijcnoord werd overgenomen. H. was gelijktijdig dir. der
N.V. Industrieele Mij. „Heerengracht", Amsterdam. -
De organisatie van de Industr. afd. der Wereldtentoon-
stelling te Brussel in 1935 was aan H. opgedragen, terwijl
hij tevens tot lid van eenige jury's werd gekozen. Hij be-
kleedde de functie van secr. der comm. van de Ned.
Industr. deelneming op de Wereldtentoonstelling en lid
van de Alg. comm. Wereldtentoonstelling te Brussel,
waarvoor H. benoemd werd tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau en tot off. der orde van Leopold II van
België. - In 1937 werd hij benoemd tot mededirecteur der
N. v. Techn. Bureau Marijnen. - Van. H. zijn eenige arti-
kelen, verschenen op industr. gebied en voorts de „Am-
sterdamschc A.B.C., gids voor exporteurs". — In verband
met zijn beroep heeft H. geheel Europa bereisd. Foto-
grafie en automobilisme hebben zijn belangstelling, ter-
wijl hij zich veel bezig houdt met bestudeering van econo-



inische en financieele vraagstukken. - Nieuwe Parklaan 66,
's-Gravenhage.


