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1884 te Groningen. - Vader: Jan imelman; Moeder:
Catharijne Dijkhuis. - Geh. met Marie Louise Schuller. -

Zoon: Nanno
Jan Edgard,
geb. 20 Jan.
1917 te Straats-
burg, die thans
(1938) te Delft
voor civ.-ing.
studeert. - Na
in z i j n geboorte-
stad M. O. te
h ebben genoten,
liet I. zich als
student inschrij-
ven aan de In-
gcnieursschulc

te Zwickau
(Saksen), waar
hij in 1905
werktuigk. ing.
werd, welke ti-
tel hem in 1925
eveneens werd
toegekend door
deTechn. Hoch-
schule te Karls-
ruhe. In 1905
kwam hij als

leeraar Wis- en Wcrktuigkunde aan het toenm. Techni-
cum te Groningen, tot hij in 1906 naar Berlijn ging, waar
hij practisch werkzaam was in de afd. locomotief bouw der
fa. Borsig. In hetzelfde jaar aanvaardde hij een aanstel-
ling als constructeur van stoommachines te Chemnitz en
een jaar later trad hij in dienst bij de fa. Danneberg &
Quandt te Berlijn, spec. v. d. afd. Luchtturbincs, venti-
latie, pneum. transport, centr. verwarming en droogin-
stallaties. Van 191 laf was hij eenige jaren als ing. verbonden
aan de afd. stoomturbines van de machinefabr. Oerlikon
bij Zürich, waarna hij tot 1923 als fabrieksdir. te Straats-
burg werkzaam was. Tevens vervulde hij er de functie van
adv. ing. Als zood. was hij ook gevestigd te Karlsruhe,
waar hij van 1923—25 organisatie en bedrijfseconomie,
aanleg van fabrieken, lucht- en koeltechniek aan de Techn.
Hochsch. doceerde. Ook te Toulouse en te A'dam was hij
adv. ing., terwijl hij tevens in Engeland versch. opdrach-
ten volbracht. In 1931 werd I. benoemd tot bezuinigings-
inspecteur bij de Gem. Utrecht; drie jaar later werd hij
tevens belast met de reorg. van den Gem. Rein.- en Ontsm.
dienst, waarvan hij tijdel, dir. was. In hetzelfde jaar trad
hij in zijn huidige functie. Bovendien is I. mededir. v. d.
N.V. Pegus (stroomleveringsbcdrijf en stedenverwarming)
en bedrijfsecon. adv. voor de Gem. diensten en bedrijven,
verder tijd. Dir. v. Maatsch. Hulpbetoon en Werkl.steun.
Hij is lidv. h. Inst. v. Bezuinigingsinsp., v. d. Ver. v. Gas-
fabrikanten, v. d. Ver. v. Dir. van El. bedr., v. d. Ver. voor
Tramwegen en Autotransportdiensten, v. d. Ver. v. Lei-
ders v. Gem. Radiodistributiebedrijven, v. h. Efficiency
Inst., v. d. Verein Deutscher Ingenieure, v. h. Roichsver-
band Elektrizitatsversorgung te Berlijn, v. d. Comm. v.
Stedenverwarming in Europa en eerelid v. d. Techn.
Hochsch. te Karlsruhe. — Van zijn hand verschenen tal
van boeken, nl. „Het stoombedrijf", „Vastheidsleer",
„Praktische Handleitung für Maschinenzeichnen", „Mo-
derne Ingenieursausbildung", „Die Organisation der
Industrie", „Ventilatorenenturbo-compressoren", „Prin-
cipes voor de constructie van Machines en Install",
„Principes Calculatie en Rentabiliteitsberekeningen",
„Het koel- en vriesbedrijf", „Koel-, vries- en ijsinstall.",
„Principes voor den aanleg van fabr. en de aanschaffing
van mach. en install.", „De Organisator". — (In bewerking
zijn „Principes der organisatie, leiding en economie in
industrieele bedrijven en overheidsdiensten" en „Grond-
beginselen der Menschenkennis"); benevens vele artikelen



in binnen- en buitonl. vak-tochn. bladen. - 1. ondernam
studiereizen naar België, Engel., Frankrijk, Duitschl., Zwit-
serl. en het Ruhrgobicd. - Groote belangstelling heeft hij v.
biografische werken en literaire en beeldende kunst, terwijl
hij zich gaarne bezig houdt met filosofische problemen. -
2e K. Baanstraat 5b, Utrecht.


