
Hamburger, Dr. Ir. Lodewijk. - Oud-directeur der N. V.
Stikstofbindingsindustrie „Nederland" te Dordrecht en
adviseerend ingenieur op chem., techn. en bedr. econ.
gebied. - Geb. 12 Dec. 1890 te Amsterdam als zoon van
Alexander Hamburger, stichter van Hamburger en Co.'s
Bankierskantoor te Amsterdam, en Bertha Cosmann. -
Geh. met Josephine Elion, die het leven schonk aan Bertha



Eveline, geb. 29
Jan.1926; Hen-
ri Alexander
Albert, geb. 11
Doe. 1927; Eve-
line Frederika,
geboren 8 Aug.
1929 en Albert
Leornad, geb.
SOSept. 1931.-
H. bezocht de
H.B.S. te Am-
sterdam en de
T.H. te Delft. -
In 1912 werd
hij „met lof"
scheik. ing.;
daarop trad hij
in dienst bij de
Philips' Gloei-
lampenfabrie-

ken, wier eerste
research-ing. hij
werd en wier
eerste octrooi op
zijn naam en
dien van Ir. D. Lely Jr. stond. Hij promoveerde in 1917 —
wederom „met lof" —tot Dr. in de techn. wetenschappen
op een proefschrift over „Lichtemissie van gassen en meng-
sels van gassen bij electr. ontladingen". Nog dat zelfde jaar
werd hij leider van een syndicaat ter bereiding van scheik.
prod. te Schiedam. Op grond van de met dit onderzoe-
kingssyndicaat verkregen uitkomsten werd de N.V. Stik-
stofbindingsindustrie „Nederland" gesticht, waarvan H.
directeur werd. Hij is in genoemd jaar tevens door de afd.
der Scheik. Technologie van de Techn. Hoogeschool te-
Delft 110. l geplaatst in haar lijst van aanbeveling ter
voorziening in een ontstane vacature van den leerstoel
voor Chem. Technologie. Door de eischen, welke de prac-
tijk stelde, was het H. evenwel niet mogelijk aan dit aan-
zoek gevolg te geven. De N.V. te Dordrecht was do eerste
industrie hier te lande, die stikstof uit de lucht gebonden
heeft. Dit exportbedrijf was het eerste ter wereld, hetwelk
aan het probleem der binding langs den zgn. cyanido-weg
een zoodanige oplossing vermocht te geven, dat het zich
zonder eenigen steun van overheidswege uitstekend heeft
kunnen handhaven. - Na 1925 heeft H. zich weer meer aan
wetenschappelijk onderzoek gewijd, waarbij de verworven
scholing en ervaring ook op econometrisch on. techn. econ.
gebied benut werd. Van dit streven gaf H. ook blijk door
publicatie van z i jn „De veranderlijkheid van prijzen",
terwijl van zijn hand een monographie „Techn. Econ.ont-
wikkeling als een seculair proces van groei en wangroei"
in de serie van het Ned. Econ. Inst. te R'dam verschijnen
zal. H. publiceerde voorts tal van artikelen op chem. en
physisch gebied in binnen- en buiten!, vaktijdschriften,
voor een deel in samenw. met Prof. Dr. W. Reinders te
Delft. Daarbij waren de onderzoekingen uit de latere pe-
riode vooral op kiemvorming en groeiverscbijnselen in
eenvoudig gebouwde systemen gericht . H. heeft zich
sinds 1932 als adv. ing. te 's-Gravenhage gevestigd; het
aan zijn bureau verbonden research-laboratorium stelt
hem in staat, op chemisch gebied zoowel wetenschappelijk
als practisch werkzaam te blijven. Versch. octrooien staan
op zijn naam, w.o. op het gebied van ovenbouw voor en-
dotherme, chem. reacties in alkalisch milieu bij liooge
temperatuur, gezamenlijk met Ir. E. Ch. Prins; een ver-
beterde bereiding van soda en ureum; e.a.m. - H. heeft
ettelijke buiten!, reizen gemaakt; hij is o.a. stichter van
het Delftsche Hoogeschoolfonds, lid van den Hooge-
schoolraad, comm. van E. ter Kuile en Zn.'s Textielfabr. te
Enschede, bestuurslid der afd. van Techn. Econ. van het
Kon. Inst. van Ingenieurs, lid van het Bataafsch Genoot-
schap te Rotterdam. - Badhuisweg 99, Seheveningen.


