
Key, Gerrit. - Houthandelaar, consul van Finland. -
Geb. 20 April 1888 te Haarlem. - Zoon van Jacob Key,
houthandelaar, geb. 12 Sept. 1861 te Soestdijk, en Pau-
line Cornelia Rouffacr, geb. 21 Juni 1858 te Amsterdam. -
Geh. met Josephinc Mathilde Meyjes, geb. 3 Juni 1898 te
Semarang. - Kinderen: Jacob, geb. 19 Aug. 1918; Robert.



geb. 5 Juni 1923; Mathilda, geb. 15 Mei 1925; Pauline
Cornelia, geb. 22 Nov. 1932, allen te Amsterdam. - K.
bezocht het Instituut Looman te Zwolle en daarna de
„Ecole Supérieur de Commerce" te Neuchatel. — Vervol-
gens ging hij in de practijk en werkte achtereenvolgens in
Duitschland, Rusland, Finland, Engeland en Zweden. -
In 1912 keerde hij naar Holland terug en het volgend jaar
werd hij procuratiehouder in het bedrijf van zijn vader,
thans N.V. Houthandel v.h. G. Key, in 1881 te Hilversum
opgericht, speciaal voor den import en den verkoop en
detail van hout. - In 1883 werd de zetel verlegd naar Am-
sterdam en daarna breidden de zaken zich voortdurend
uit. - Er werden verschillende filialen opgericht, o.a. te
Nijmegen, Velp, Tilburg en 's-Gravenhage. - In 1921
werd K. tot directeur benoemd, naast zijn vader en zijn
oom. — Inmiddels was de firma omgezet in een N.V. en in
1931 werden de zaken van de N.V. Houthandel v/h Jacob
Dels met kantoren te Hilversum, Amersfoort en Bussum,
overgenomen. — Sinds 1918 is K. consul van Finland en
sinds 1930 lid van de Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken te Amsterdam. - Voorts is hij hoofdbestuurslid van de
Scheepvaartvereeniging „Noord" en bestuurslid van „De
Vrije Gemeente" te Amsterdam. — Ook was hij vele malen
lid van verschillende commissies van den Ncderlaiidschen
Houtbond. - K. is ridder 1ste klasse van de Witte Roos
van Finland. - In 1922 maakte hij een reis naar het be-
zette Roer- en Rijngebied, om hout, dat Nederlandsch
bezit was, vrij te krijgen. - Tien jaar later was hij afge-
vaardigde van de Nederl. regeering op de Intern. Hout-
conferentie te Gencve. - Jacob Obrechtstraat 6, A'dam.


