
Sauter, Louis Pierre Jean Marie. - Directeur van de N.V.
Ned. Indische Gasmaatschappij te Rotterdam. - Geb. te
Boxmeer op 9 Sept. 1874 als zoon van Dr. Johannes Bar-
tholomeus Cornelius S., arts te Boxmeer, en Maria Sophia
Johanna Verbunt. - Hij trad te Soerabaja in het huwelijk
met Adrienne Emelie Giesberger, die het leven schonk
aan Maria Jeanne, geb. 5 Mrt. 1902, Antoinette Marie,
geb. 3 Mrt. 1903, en Ir. Johannes Bartholomeus Cornelis,
geb. 2 Nov. 1906, scheik. Ir., bedrijfsdirecteur van de
Vereen. Chem. Fabrieken te Rotterdam. - S. genoot mid-
delb. onderw. en zette daarna zijn studiën voort in het
buitenl. In Ned. teruggekeerd werd hij te werk gesteld bij
verschillende gasfabrieken en waterl. Mij.'en en tenslotte



is hij benoemd
totadj.-dir. van
de gasfabriek en
waterleiding te
Breda. In 1896
is hij door de
Ned. Ind. Gas-
mij. naar Indië
uitgezonden; als
adjunct-direct,
bij de twee gas-
fabrieken Bata-
via en Soeraba-
ja in 1897 en bij
den bouw eener
nieuwe fabriek
teSemarang.Na
enkele j aren was
hij directeur te
Semarang. Tij-
dens zij n dienst- ^jé
tijd breidde de
N.I. Gasmij.
zich uit tot 12
gasfabrieken en
33 electriciteits-
bedrijven. In 1922 werd hij benoemd tot directeur van de
N.V. Ned. Ind. Gas Mij., een onderneming die in 1863 is
opgericht en nu alle gasbedrijven en een groot deel van alle
electriciteitsbedrijven in Oost- en West-Indië exploiteert.
— S. was daarnaast ^ 20 jaar bestuurslid van het R.K.
Weeshuis te Semarang; hij was voorz. van de Soeria-Soe-
rimat te Semarang, bestuurslid van de Techn. School te
Semarang en bestuurder van de Sociëteit „De Harmonie",
alsmede lid van de comm. voor middelb. en lager onder-
wijs aldaar en voorz. van de afd. Midden-Java van het
Ingenieurs Congr. dat in 1920 in Indië gehouden is. Hij
was vele jaren secr. van de Techn. Vereen. Midden Java,
lid van de Gezondheidscomm. te Semarang en lid van
vele andere vereen, en comm. - Sedert eenige j aren is hij
bestuurslid van de Gasstichting te 's-Gravenhage. S. werd
benoemd tot officier i. d. orde van Oranje-Nassau iii 1938.
— Hij maakte zakenreizen naar vrijwel alle landen ter
wereld. - Juliana van Stolberglaan 77, 's-Gravenhage.


