
Jonker, Dipl.-Ing. Dirk Lambertus. - Directeur der N.V.
Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij
te 's-Hertogcnboscb. — J. werd geboren 16 Juni 1875
te Arnhem en is gehuwd met Louise Baron, geboren

22 April 1883
te Lyon (Frank
rijk), uit welk
huwelijk een
dochter gebo-
ren werd op 16
Mei 1925, Di-
derica Louise,
genaamd Lily.
- Na zijn mid-
delbare studies
aan de H.B.S.
te hebben vol-
tooid, ontving
J. opleiding aan
de Technische
Hooge Scholen
te Brunswijk
en Berlijn tot
Dipl.-Ing. Na
deze wettelijk

beschermde
titel in 1900 te
hebben be-
haald, was J.
werkzaam als
ingenieur bij

Siemens & Halske te Charlottenburg in het „Versuchs-
feld", waar hij belast was met het onderzoeken van elec-
trische machines en toestellen en in het bijzonder toen
reeds met het electrisch lasschen. - Achtereenvolgens was
hij daarna werkzaam in 1904 bij de A.E.G. te Frankfort
a/Mam en Marmheim en was belast met het zelfstandig
uitwerken van projecten voor electrische licht- en kracht-
install., alsmede met den aanleg dezer werken. Mei 1906
verliet J. de A.E.G. om bij de Siemens Schuckert Werke,
afdecling „Centralen-Bouw" in Berlijn on Siemensstadt,
en een betrekking te aanvaarden als proj ecteerend ingenieur
bouwleider. Hier werd hem het projecteeren v. electrische
centrales, onderstations, alsmede van hoog- en laagspan-
ningsnetten van iederen omvang en spanning, opgedragen,
terwijl hij in dien tijd o.a. het electrisch gedeelte van de
nieuwe centrale in Helsingfors (Finland) met een omvang-
rijk gelijkstroom-omvormer station bouwde. -In 1912 werd
hij benoemd tot hoofdingenieur bij de Centrale Directie
der Siemens Elektrische Betriebe A.G. (S.E.B.) te Berlijn,
welke eigenaresse was van een groot aantal Ueberland-
centralen; hiertoe behoorden o.m. de Ueberlandcentrale
„Ausricher-Wiesmoor"; dit was de grootste turfcentralc
met een uitgebreid net, omvattend een oppervlakte van
ongeveer de grootte van Nederland, voor 5000-20.000-
60.000 en 100.000 Volt; de Ueberlandcentrale „Lübeck";
dit was een gas- en kolen central e, met een. uitgebreid net
voor 30.000 Volt; het „Grosz-Kraftwerk Harburg-
Wilhelmsburg", een kolcncentrale, eveneens met een uit-
gebreid kabelnet voor 10.000 Volt; de Ueberlandcentrale
„Nord-Hannover" (Zwockverband) met een uitgebreid
net voor 20.000 en 60.000 Volt.; de Ueberlandcentrale



„Südharz" (Provinciaal Verband) met een uitgebreid net
voor 30.000 Volt.; het Elektrizitats-Werk „Weimar" met
electrische tram; het Elektrizitats-Werk Van „Hof",
eveneens met electrische tram; de Centrales van Pisa,
Livorno, Allessandria en Perugia (Italië), welke laatste
met een Ueberlandnet voor 10.000 en 35.000 Volt, waarbij
de electrische energie gedeeltelijk betrokken werd van de
waterkrachtinstallatie van Terni: de Centrale in Malaga,
welke de electrische energie eveneens ontvangt van een in
de nabijheid liggend waterkrachtwerk en de Centrale van
Merida (Mexico). -In 1913 kreeg hij bij Siemens Elektrische
Betriebe „Handlungsvollmacht" en in 1916 werd hij Pro-
curatiehouder. — In 1915 werd hij tevens directeur van de
„Braunschweig-Hannoversche-Ueberlandcentrale A.G.,
welke een zusteronderneming van de S.E.B. was. — In
1920 werd hij benoemd tot directeur der Oostenrijksche
S.E.B, te Teplitz, eveneens een zusteronderneming der
S.E.B, te Berlijn, welke eigenaresse was van de volgende
electriciteitswerken: Nord-Böhmische Elektrizitatswerke
Aktiengesellschaft met centrales in Türmits en Boden-
bach. Deze electriciteitswerken hadden een eigen bruin-
kolenmijn en een belangrijk net voor 10.000 en 35.000
Volt; de Ueberlandcentralen in Asch, Soborton, Oberlei-
tensdorf en Nixdorf. - In 1922 werd hij benoemd tot di-
recteur der N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electri-
citeits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch, met een kolen-
centrale te Geertruidenberg en uitgestrekte netten voor
10.000-50.000 en 100/150.000 Volt. - Voorts is hij direc-
teur van de Stichting tot bevordering der Electriciteits-
werken in de Provincies Limburg en Brabant; bestuurslid
van het Vrijwillige Landstorm corps „de Meyerij"; vice-
voorzitter van de Maatschappij van Handel en Nijver-
heid, afdeeling Oost-Noord-Brabant; lid van de Staats-
commissie voor een spaarbekken in Limburg; oud-vice-
voorzitter van de Vereeniging van Directeuren van Elec-
triciteits-Bedrijven in Nederland (V.D.E.N.). - Behalve
Officier in de Orde van Oranje-Nassau is hij ridder van
het Legioen van Eer. — Vughterweg l, 's-Hertogenbosch.


