
Ehrenburg, Hillebrand Hendrik. - Dir. Twentsch Cen-
traalstation v. electr. stroomlevering N.V. en van de N.V.
IJsselcentrale te Zwolle. - Geb. 31 Aug. 1885 te Breskens.
- Ouders: Jacob Pieter, geb. 1855, dir. P.T.T., Breskens,
en Sara Maria
Evers, geboren
1854, beiden
overleden. -
Geh. met Maria
Christina Trint-
hamer, geb. 30
Dec. 1884. -
Kinderen: Ja-
cob Pieter, geb.
2 Aug. 1914;
Jacobus, geb. 6
Mei 1916; Hen-
drik Cornelis,
geb. 13 Jan.
1922; Cornelis
Arme, geb. 5
Nov. 1924 en
HillebrandHen-
drik, geb. 26
Sept. 1930. -
E. genoot lager
onderwijs te
Breskens, mid-
delb. onderwijs
te Middelburg
en werd daarna
ingeschreven als student in de electro-techniek aan de
Technische Hoogeschool te Delft. In 1908 studeerde hij af
en daarna werd hij assistent aan de Techn. Hoogeschool
te Delft en leeraar aan de school van Mathesis Seientiarum
Genetrix te Leiden in het vak electro-techniek. Vervolgens
werd hij op l Jan. 1910 benoemd tot ing. van de gemeente
Delft, in welke functie hij belast was met den bouw van de
electr. centrale en kabelnet. Ter voorbereiding van den
bouw van de IJsselcentrale werd E. l Apr. 1911 aangesteld
als ing. in dienst van de gemeenten Zwolle, Deventer en
Zutphen. Op 15 Sept. 1912 werd E. aangesteld als adj.-dir.
v. h. Electr. bedrijf te Rotterdam en l Oct. 1924 werd hij
dir. van dit bedrijf. Zeer belangrijke objecten kwamen on-
der zijn leiding tot stand. Gebouwd werden o.a. groote
uitbreidingen van de centrale aan de Schiehaven, een
onderstation bij de Delftsche vaart, diverse onderstations
voor de Rotterd. electr. tram en de enorme centrale aan de
Galileïstraat. Van het Twentsch Centraalstation v. electr.
stroomlevering N.V. te Hengelo en de N.V. IJsselcentrale
te Zwolle is E. sedert l Febr. 1935 directeur; hij beoogt in
zijn dubbelen werkkring vooral samenwerking tot stand
te brengen tusschen de beide centrales in Overijssel. Het
maandblad „De Schakel" wordt te zamen met Gelderland
uitgegeven om propaganda te maken voor het gebruik
van electriciteit. - E. is bestuurslid v. d. Ver. v. Directeu-
ren van electriciteitsbedrijven in Nederland; commissaris
van de N.V. K.E.M.A. te Arnhem; lid van den Raad van
toezicht op de Provinciale bedrijven in Noord-Holland;
comm. v. d. Coöp. Ver. van Metaalindustrieelen te Rot-
terdam ; bestuurslid van het Economisch-technologisch
Instituut in Overijssel, en bestuurslid van het Borgstel-
lingsfonds v. d. middenstand te Enschede. - E. maakte
reizen naar Zwitserland en Zuid-Frankrijk ter bestudee-
ring van hoogspanningsinstallaties. Voor het bestudeeren
van centrales bezocht hij tevens Engeland, Frankrijk,
Zweden en Duitschland. In 1928 maakte hij een groote
studiereis naar Noord-Amerika. E. is een groot liefhebber
van wandelen en fotographie. - Enschedeschestraat 101,
Hengelo.



tal verhandelingen en referaten, deels in samenwerking
met anderen opgesteld, werden gepubliceerd in div. techn.
bladen en tijdschriften. Niet alleen door talrijke voor-
drachten, maar ook door de medewerking aan het boek
,,Hochfrequenztecbnik in der Luftfahrt" heeft zijn naam
bekendheid gekregen. Zoo hield hij b.v. in 1929 een lezing
voor de „Physikertagung" te Praag en in 1930 een voor-
dracht op het 5e Int. Luchtv.congr., te 's-Gravenhage. —
Behalve van muziek en speciaal van den zang van zijn
vrouw, die ook voor radio-omroepen optreedt, is hij een
groot liefhebber van fotografeeren en van schaken, ter-
wijl ook de literatuur zijn groote belangstelling heeft. -
Boomberglaan 8a, Hilversum.


