
Blickman, Johan Alex. - Werktuigkundig en electro-
technisch ingenieur, lid der firma Koopman & Co. te Am-
sterdam. - Geh. te Amsterdam op 27 Oct. 1879 als zoon
van Henri Gerardus Blickman, medeoprichter van ̂
firma Koopman & Co., en Johanna Aleida Vrolijk. - B. s
echtgenoote, Carolina Anna Hattenschwijler, schonk hem



een zoon, John
Richard, geb.
28 Mei 1918. -
B. bezocht de
5-j. H.B.S. te
Amsterdam, was
leerj ongen aan
de fabriek der
fa. H. K. Jon-
ker en Zoon te
A'dam en stu-
deerde daarna
aan de Techn.
Hooge School
te Zürich. - In
1904 scheepte
hij zich in naar
Noord-Ameri-

ka, waar hij als
bedrijfsingeni-

eur in dienst
trad bij de Wes-
tinghouse Elec-
tric Manufactu-
ring Comp. te
Pittsburg. In

1908 werd hij door deze maatschappij overgeplaatst naar de
MaffeiSchwartzkopff Werke A.G. te Berlijn en bij de Berg-
mann Electr. Werke A.G. te Berlijn voor het bouwen van de
eerste electrische locomotieven voor de Duitsche rijks-
spoorwegen. In 1912 keerde hij als bedrijfsingenieur naar
Pittsburg terug. Na den oorlog 1914—1918 belastte B. zich
met de leiding der technische afdeeling van de fa. Koop-
man & Co. te Amsterdam; in 1921 is hij als firmant in de
onderneming opgenomen. Zij heeft veel connecties in
Zweden, Engeland en Amerika, in verband waarmede B.
dikwijls in genoemde landen vertoeft. - Hij is comm. van
een industrieele onderneming, de A.B. Imo-Industrie te
Stockholm, iets waarvoor een bijzondere vergunning van
de Zweedsche regeering vereischt wordt. B. is verder
comm. van de N.V. Ned. Gas-Accumulator Mij. te Amster-
dam, van de N.V. Oxylid, Amsterdam, de N.V. Ned. Erics-
son Telefoon Mij. te Gilze-Rijen, en ook van de A.B.
Broms Regulator, Malmö. - Verder is B. lid van de Ame-
rican Society Mechanical Engineers en van het Kon. Inst.
voor Ing. - Met Mr. N. W. Sidder maakte B. van 1925-1926
een oriëntatiereis naar Oost-Indië, welke reis heeft geleid
tot de stichting van een kantoor te Bandoeng. - Hij is
onderscheiden met een benoeming tot ridder in de
Wasa-orde van Zweden. - De watersport is zijn grootste
liefhebberij. Hij is Water-Consul der Kon. Zweedsche Zeil-
vereeniging, de K.S.S.S. - Olympiastraat l, Amsterdam.


