
Akkerman, Ir. Jan. - Directeur N.V. Techn. Handelmij.
Akkerman & Co. - Geb. 20 Mei 1872 te Zaandam. - Geh.
met Maria Elisabeth Knaapen, voordien met Clara Blise
Wafelbakker, overleden. - Kinderen: Dirk Jan, geb.
19 Juni 1900, scheik. ing., geh. m. H. Hartman; Antje
Josephine Clara, geb. 25 April 1903, geh. m. Ir. A. Dek-
ker; Jan, geb. 29 Sept. 1905, verkoop-insp. General Motors
Java, geh. m. W. Schrieder; Max, geb. 9 Dec. 1908, proc.h.
N.V. Techn. Handelmij. Akkerman & Co. -Made H.B.S.
te Zaandam bezocht te hebben, werkte A. gedurende
2ij jaar bij de H.IJ.S.M te Haarlem. Vervolgens stu-
deerde hij te Delft aan de Technische Hoogeschool, die hij
in 1896 als werktuigk. ir. verliet. Hij trad in dienst bij
Werkspoor, doch reeds na korten tijd kreeg hij een aan-
stelling bij het technisch bureau Grundel & Hellendoorn
te 's-Gravenhage; vervolgens behartigde hij tot 1907 de
belangen dezer firma in Indië, de laatste 5 jaren als mede-
vennoot. Van 1907-1926 was A. werkzaam bij de N.V.
Soerabajasche Machinehandel, de laatste jaren als direc-
teur, voor welke mij. hij verschillende malen Indië be-
zocht. In 1926 nam hij de dochtermaatschappij der N.V.
Soerab. Machinehandel over, genaamd N.V. Technische
Handelmij Boeker & Co., welke na statutenwijziging den



naam verkreeg
vanN.V.Techn.
Handelmij. Ak-
kerman & Co.
De Mij. impor-
teert voorname-
lijk machines
voor wegen-
bouw en brand-
weer. In 1927
leverde zij zeven
groote spuiten
voor de brand-
weer te Rotter-
dam ; de grootste
spuiten in Ne-
derland. Zij zijn
de eenige impor-
teurs van de
Delmag explo-

sie-stampers,
gebruikt bij den
wegenbouw. De
Akkerman-vul-

massa-pomp,
uitgevonden

door A., wordt nog in Indië bij de suikerindustrie gebruikt. -
A. is lid van het Kon. Instituut v. Ingenieurs en van de
Ver. van Delftsche Ingenieurs.-J. de Graefflaan l, 's-Gra-
venhage.


