
Jagers, Georg Rudolph Reinhard. - Mede-firmant van
W. & A. Lammerink Gzn., Ijzerhandel te Enschede. -
Geb. ]6 Juli 1896. — Vader: Johan Rcinhard Jagers, in
leven Chef de Bureau bij van Heek & Co. te Enschede;
Moeder: Agnes Dorothca Johanna Kampmann. - Geh.
met Jansje Helena Grada Fenna Masseur. -Kinderen:
Gerdt Joost Adolf, geb. 14 Oct. 1923; Adolf Reinhard
Gerdt, geb. 24 Oct. 1926. - J. bezocht de 3 H.B.S. klas-
sen als grondslag voor de Hoogere Textielschool (toen nog
Nederl. School voor Nijverheid en Handel), daarna één
jaar de Textielschool eri vervolgens de inmiddels twee-
jarig geworden Hoogere Handelsschool. Na de mobilisatie,
die hij geheel in milit. dienst medemaakte, waarvan de
laatste 2 jaren als res.-officier, was hij als volontair werk-
zaam bij diverse firma's en fabrieken op het gebied van
den ijzerhandel in binnen- en buitenland, aldus eene gron-
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dige ervaring en
kennis verwer-
vende. Met in-
gang van l Jan.
1922 werd zijn
vader, door
koop, eigenaar
van de firma
W. & A. Lam-
merink Gzn. en.
besprokene met
zijn jongeren
broeder als fir-
manten opge-
nomen en belast
mei'de dagelijk-
sche leiding. Na
het overl. van
zijn ouders, is
genoemde firma
het eigendom
van laatstge-
noemden ge-
worden. Het be-
drijf houdt zich
bezig met den

import van ijzerwaren en gereedschappen, alsmede met
agenturen, deze meer speciaal op het gebied der textiel-
industrie, en is voornamelijk ingesteld op de levering
aan de groote Nederl. industrieën. - J. was tijdens zijn
eerste bestuurslidmaatschap secretaris der Enschede-
sche Handelsvereeniging en is ook nu weder bestuurslid;
is medeoprichter en was tot l Jan. ] 937 secr. der V.V.V.
Enschede; lid van het Hoofdbestuur der Nederl. Vereen,
van Handelaren in Ijzerwaren; Voorz. der Enschedesche
Philatelisten-Vereen.; oud-werkgeverlid van den .Raad
van Arbeid te Hengelo (O.); oud-secr. van het Hoofdcomité
tot Uitreiking van het Mobilisatiekruis in Twente; be-
stuurslid en mede-oprichter van een Oranjc-vereeniging
te Enschede, alsmede bestuurslid van eenige kleinere
vereenigingen. — Voor zaken maakte hij verschillende rei-
zen naar het buitenland. - Hij is een enthousiast postzegel-
verzamelaar en een liefhebber van sport 011 muziek. -
Gronauschestraat 266, Enschede.


