
Brunings, Ir. Willem Lodewijk Carel. - Dir. der N.V.
P.U.E.M. en Dir. der N.V. P.E.G.U.S. te Utrecht. - Geb.
31 Jan. 1887 te Roermond. - Vader: Willem Georges
Lodewijk, zeeofficier; Moeder: Maria Catharina de Waart.

- Geh. met Ma-
ria de Groot,
18.Jan.1916, te
Noordwijk-Bin-
nen. - Kinde-
ren : Willem Lo-
dewijk Carel,
geb.' 18 Juli
1919; Liesbet,
geb. 5 Aug.
1922. - B. be-
zocht de H.B.S.
te Den Helder
en ging in 1902
over naar het
Kon. Instituut
voor de Zee-
macht aldaar.
In 1906 werd
hij adelborst
eerste klasse en
volgde daarna
nog een speciale
opleiding voor
draadlooze te-
legrafie. Hij
vertrok in 1907

naar Ned.-Indië en maakte o.a. deel uit van de expeditie
naar Bali. Naar aanleiding hiervan verwierf hij het Expe-
ditiekruis voor de kleine Soenda-eilanden. Hierna maakte
hij de eerste onderzoekingstocht naar Noord Nieuw-
Guinea mede. In 1911 repatrieerde B., verkreeg op ver-
zoek eervol ontslag uit den zeedienst, en liet zich als stu-
dent a. d. Technische Hoogeschool te Delft inschrijven,
alwaar hij in Juli 1914 zijn diploma als electrotechnisch
ingenieur verwierf (cum laude). - Als volontair bij de Ken-
nemer Electriciteits Mij. begonnen, werd hij in Dec. 1914
tot ingenieur aan genoemde Mij. benoemd en in 1915 te-
vens tot Directeur van de N.V. Zaanland te Wormerveer.
In 1918 bracht hij de technische fusie tot stand tusschen
de Holl. Electricitcits Mij. te Hilversum en het Provinci-
aal Bedrijf en werd tevens benoemd tot Dir. v. h. Gemeen-



telijk Electriciteitsbedrijf te Hilversum. In verband met
de reorganisatie van de P.E.N, werd Ir. B. in 1922 over-
geplaatst naar het Hoofdkantoor te Bloemendaal en be-
last met den technischen dienst van het geheele bedrijf.
Aldaar bleef hij werkzaam tot 1929. In dat jaar werd Ir.
B. benoemd tot Dir. van de N.V. P.U.E.M. te Utrecht en
in hetzelfde jaar tot Dir. v. d. N.V. „Pegus". Ir. B. publi-
ceerde verschillende malen artikelen op electrotechnisch
gebied in binnen- en buitenlands che periodieken, o.a. in
het Technisch Economisch Tijdschrift. - Hij is commis-
saris v. d. N.V. K.E.M.A. te Arnhem, voorz. v. d. Stich-
ting van Electrothermie en Electrochemie, lid v. h. Comité
v. h. Elektro Warme Ausschusz v. h. R.E.W. te Bei-lijn en
bestuurslid v. d. Mij. v. Nijverheid en maakte deel uit v. d.
Staatscommissie tot het instellen der Energieraad en van
die tot onderzoek v. h. Koppelingsvraagstuk in Neder-
land. — Ir. B. bezocht in verband hiermede vele landen v.
Europa. - In zijn vrijen tijd houdt hij zich gaarne bezig
met de bestudocring van philosophiscbe problemen. —
Soestdijkerstraatweg 187, Bilthovcn.


