
Jansma van der Ploeg, Willem Frederik Hendrik. - Dir.
der N.V. Fabriek van Electrische Apparaten v/h F. Haze-
meyer & Co., Hengelo (O.)- ~ Geb. 15 Aug. 1881 te 's-Gra-
vonhao-e als zoon van Hendrika Dorothea Scholten en Mr.

Willem Con-
stant Jansma
v. d. Ploeg, in
leven notaris te
Rotterdam. -
Geh. 17 Aug.
1911 te Rotter-
dam met Chris-
tina van Roo-
sendael, geb. 2
Febr. 1888. -
Kinderen: Ir.
Wil l om, geb. 12
Juni 1912, elcc-
trotechnisch in-
genieur; Ir. Ja-
cob, geb. 5 Juli
1914, bouwk.
ing.; Hendrika,
geb. 31 Juli
1918 en Johan,
geb. 7 Juli 1922
J. v. d. P. be-
zocht de lagere
school te Rot-
terdam en was



daarna bij oen leeraar in huis voor opleiding tot de Kweek-
school v. d. Zeevaart te A'dam. Het was zijn plan de op-
leiding te volgen a. d. Zeevaartschool te A'dam, doch toen
zijn oogen hiervoor niet sterk genoeg bleken, ging hij naar
de Kweekschool voor Machinisten, waar hij in Febr. 1900
de diploma's voor werktuigbouw on electrotechniek be-
haalde. — In Maart 1900 vertrok J. v. d. P. naar Transvaal,
waar hij als electricien werkzaam was bij de „Rose Deep"
en andere goudmijnen. Aangezien hij een eed van neutra-
liteit had afgelegd, kon hij in Transvaal geen politiedien-
sten verrichten, reden waarom hij zich in 1901 gedwongen
zag naar Holland terug te keeren. - Nadat hij zijn mili-
tairen dienstplicht had vervuld werd hij chef v. d. Teeken-
kamer b. d. fa. Hofstede, Crull & Willink, te Hengelo, (de
tegenwoordige Heemaf), terwijl hij tev. de leiding kreeg van
de werkplaats. In 1907 kwam hij in dienst b.d. fa. Doyer &
Co. te Rotterdam, de vei-tcgenwoordigster v. d. fa.
Brown Boveri & Co., voor welke firma onder J. v. d. P.'s
leiding vele kleine centrales in Groningen en Friesland
zijn gebouwd. — Sinds 1913 is hij directeur v. d. N.V.
Fabriek v. Electr. App. v/h K. Hazemeyer & Co. te Hen-
gelo (O.). - Voorts is hij pres. comm. v. d. Steenfabriek
Gebr. Overbeek te Hengelo; administrateur-délégué van
de Constructions Electriques Hazemeyer te Ans; admi-
nistrateur-dclcgué van de Appareülage Electrique Haze-
meyer te St. Quentin; lid van diverse commissies van het
N.E.C.-Kema en H.C.N.N.; voorzitter van de Ver. Alge-
meen Ziekenhuis en lid van de Comm. voor Middelbaar
Onderwijs en v. h. Scheidsgerecht v. Politiepersoneel te
Hengelo. - J. v. d. P. maakte vele zakenreizen door geheel
Europa en bezocht in 1937 Amerika. - Oelerweg 10,
Hengelo (O.).


