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Haas, Ir. Geurt de. - Directeur der Koninklijke Neder -
landsche Zoutindustrie. - Geb. 24 Mei 1884 te Ophemert.
- Vader: Gerrit de Haas, geb. 8 Aug. 1849, overl. 23 Febr.
1926, in leven burgemeester van Ophemert; Moeder:

Elisabeth Lut-
kera Adriana
Gijsberta Ver-
burgh, geb. 18
Juni 1852, over-
leden 4 Febr.
1930. - Kinde-

Hanneke,
29 Oct.
geh. met

E. J. Kuiper;
Gerrit Geurt,
geb. 2 Febr.
1919. - d. H.
doorliep de
H.B.S. te Go-
rinchem en stu-
deerde vervol-
gens aan de
T.H. te Delft.
- Na het beha-
len van het in-
genieursdiplo-

ma in 1908 werd
hij Ingenieur op
het teekenbu-
reau der N.V.

de Vries Robbé. — Spoedig daarna trad hij als ingenieur
in dienst bij „Inventum", een Bureau voor Uitvin-
dingen te De Bilt. — Vervolgens was hij gedurende een
jaar als bedrij fsingenieur werkzaam, bij de Trompenburg
Fabrieken te Amsterdam. Door deze N.V. werd hij
als technisch chef uitgezonden naar een dochteronder-
neming, de Motor Mij. te Soerabaja. In 1912 vertrok hij
naar Balikpapan, waar hij was benoemd tot assistent
werktuigkundige der Bataafsche Petroleum Mij. - Van
1913-1917 was hij werkzaam bij de Machinefabriek „De
Volharding" te Soerabaja, bij welke maatschappij hij ge-
durende ruim l jaar de functie van waarnemend directeur
vervulde. Einde 1917 repatrieerde hij om in 1918 in dienst
te treden bij de Kon. Ned. Zoutindustrie te Boekelo, waar
hij in 1923 tot directeur werd benoemd. Sedert het over-
lijden van zijn mede-direct, in 1924, treedt Ir. d. H. als
eenig directeur op. De K.N.Z. behoort thans tot de groot-
ste zout-industrieön ter wereld; zij bezit een productie-
capaciteit van ruim 180.000 ton zout. Daarnaast produceert
zij diverse andere producten, zooals caustic soda en chloor.
- De bouw en installatie der fabrieksafdeelingen van de
K.N.Z. werden onder leiding van Ir. d. H. ontworpen en



uitgevoerd. — In 1937 werd het bedrijf van de K.N.Z. te
Hengelo door de Koningin bezichtigd. - Sinds 1934 exploi-
teert de K.N.Z. het „Bad Boekelo", een zeer geliefd kuur-
oord, vooral bekend door zijn zoutwaterbaden, golfbaden,
massage e.d. — Ir. d. H. bereisde Noord-Amerika en geheel
Europa. — Hij is officier in de Oranje-Nassau-orde. — Boe-
kelo (Overijssel).


