
Krantz, Dr. Leonard Pieter. - Directeur der N.V. Mij.
tot voortzetting der zaken v.h. J. J- Krantz & Zn., een
fabriek van Lakens en wollen stoffen. - Gcb. op 25 Juli
1886 als zoon van Cornelis Hendrik Krantz en Engcliua
Maria Honriëtte van Dijk. - H. is geh. met Francina Ca-
rolina Pijnacker Hordijk. - Zij schonk het leven aan vier
kinderen; Marie Booy, gob. op 8 Aug. 1923, voortgeko-



men uit haar eerste huwelijk, Engelina Maria Henriëtte,
geb. 7 Apr. 1928; Theo Carolina, geb. 8 Mei 1930 en Pieter
Abraham, geb. l Mei 1932. - Kr. bezocht de bijz. school
te 's-Graverihago en het gymnasium te Schiedam. Hij
studeerde een jaar a. d. philos. faculteit te Leiden en
daarna 3V2,i

aar chemie te Jena. Ook bracht hij nog een
semester door a. d. Tech. Hoogeschool te Charlottenburg.
In 1910 promoveerde hij te Jena tot doctor phil. op een
dissertatie over „Die Konstitution des Chinolinrots". —
Afgezien van zijn functie bij de N.V. Krantz & Zn., is
Kr. pres. coinm. der Leidsche Broodfabriek en der N.V.
Leidsche Bouwvereeniging. Hij is lid v. d. Kamer van
Koophandel en Fabrieken van Rijnland en voorz. v. d.
textielgroep der vereen, van Leidsche Industricelen. Ge-
durende een aantal jaren was K. bestuurslid v. d. stich-
ting „Leidsche Hout". Hij is aangesloten bij de Rotary-
club en is met overtuiging de nationaal-socialistische be-
ginselen toegedaan. In de N.S.B, bekleedt hij diverse
functies. — De N.V., waarover Kr. thans de leiding heeft
met zijn broer Ir. A. Krantz, is in het begin der negentien-
de eeuw opgericht. Kr. is in 1915 in de directie opgeno-
men en zijn broer in 1918. - Het hoofdproduct der N.V.
was jaren lang lakens voor uniformen. In de crisis-jaren
is men overgegaan o.a. tot de vervaardiging van 1ste klas
heeren-kleedingstoffen. Het bedrijf heeft de laatste vijftig
jaar nooit iemand wegens slapte behoeven te ontslaan.
De totale omzet was in 1936 40% grooter dan in 1934 en
stijgt nog ieder jaar. Kr. ijvert voor het behoud van
landschapsschoon, o.a. 'in verband met uitbreidingsplan-
nen van omliggende gemeenten. - Julianalaan 3, Oegst-
geest.


