
Delprat, Ir. Jacques Paul. - Directeur Nederl. Ind.
Houtaank. Mij.; Ver. Javasche Houth. Mijen en Ver. Ind.
Bosch Expl. Mijen. - Geb. 17 Dec. 1882'te Bandoeng. -
Vader: Ing. Theodore Felix Albert Delprat, in leven
hoofding. Staats Spoorwegen Ned.-Indië, directeur Petrol.
Mij. Moeara Enim, wethouder Amsterdam, Alg. Secr.
Kol. Inst., voorz. Kon. Aardrijkskundig Genootschap,
voorz. Micldelb. Techn. School, president-coram. Kon.
Ned. Grofsmederij, comm. Handel Mij. L. E. Tels & Co.,
voorz. Ver. tot Steun van Miliciens. Moeder: Jonkvr.
Cornelia Wilhelmina Magdalena van Panhuys. - Gehuwd
niet Jkvr. Adriana Minette Casparine van Bcntbem
van den Bergh. - D. doorliep de H.B.S. te Amster-
dam, ontving daarna zijn universitaire opleiding aan
de Techn. Hoogeschool te Delft en behaalde in 1908 het
diploma w.i. Vervolgens was hij in Schotland werkzaam
op fabrieken voor de vervaardiging van suiker-machine-
rieën, om daarna als ingenieur bij de Semarang Joana
Stoomtram Mij. in Ned.-Indië te worden aangesteld. Als
chef der Werkplaats te Semarang verliet hij den dienst
dezer Mij. om over te gaan naar het Techn. Bur. Geveke &
Co. te Soerabaia. Begin 1914 werd D. als vertegenwoor-
diger aangesteld bij de Nederl. Ind. Houtaank. Mij., welke
N.V. drie jaar later een fusie aanging met de Javasche
Bosch Expl. Mij. v/h P. Buwalda & Co., waarbij de be-
langen van beide vennootschappen werden ingebracht in de



nieuw opgerich-
te N. V.'en en de
Ver. Jav.Houth.
Mijen en Ver.
Ind. Bosch Expl.
Mijen. Buiten de
vertegenwoordi-
ging van deze
ondernemingen,
waarvan het ar-
beidsveld voor
een belangrijk
deel in de Bui-
tengewesten ge-
legen was, nam
D. in dien tijd
nog div. functies
waar in de In-
dische samen-
leving. Hij was
o.a. bestuurslid
van de Handels-
vereen, en voorz.
van de Kamer
van Koophan-
del te Sema-
rang, voorz. van de afd. Midden-Java van het Kon.
Inst. van Ingenieurs en vice-consul van Zweden. Na zijn
repatriatie in 1924 volgde zijn benoeming in zijn huidige
functies. D. is voorts voorz. van de comm. voor den Ned.
Zuicl-Afr. Handel, lid van do Staatscomm. van adv. voor
de bevordering van de cult. betrekkingen tusschen Neder-
land en Z.-Afrika, lid van het hoofdbest. der Ver. Ned.
Fabrikaat, bestuurslid der ver. voor Midd. Nijverheids-
onderw., comm. der N.V. Geveko & Co.'s Techn. Bur.,
comm. der N.V. Houtaankap Mij. Noenoekan, enz. In
verband met deze functies bezocht hij in het geheel zes-
maal Z.-Afrika, terwijl hij in den loop der jaren degeh. we-
reld bereisde. Als student was hij een enthousiast roeier
van Laga, o.m. 3-maal winner van het hoofdn. der Varsity.
- „Beuklinden", Soestdij kerstraat weg 108, Hilversum.
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