
Landeweer, Lammert. - Dir. van het Gem. Electr. Be-
drijf te Groningen. - Geb. (3 Mrt. 1880 te Marteiishoek (Gr.)
- Vader: Harm Landeweer, raachinefabrikant; Moeder:
Klisabeth Tiedcns. - Op 24 Juli 1912 geh. met Jacoba
Loot, geb. 14 Mrt. 1891 te Groningen.-Kinderen: Harm
geb. l-'5 Nov. 1913, constructeur der N.V. Stork & Co. te



Hengelo; Alida
Elisabeth, geb.
23 Mei 1915,
leerares Lich.
Op v. - Na de
R.H.B.S. te
Sappemeer te
hebben door-
loopen, was L.
ter practische
bekwaming een
tijdlang werk-
zaam in de ma-
chinefabriek dei-
firma D. H.
Landeweer &
Zonen te Mar-
tenshoek. Daar
hij meer roe-
ping gevoelde
v. electrotech-
niek dan voor
machincbouw,

werkte hij ge-
ruimen tijd bij
de fa. Mijnssen
& Co. te A'dam, voor den aanleg v.
installaties, welke destijds nog zeer weinig in ons land be-
stonden. Na voltooiing zijner studiën aan. het Rhoinische
Tcchnikum te Bingen, alwaar L. in Oct. 1903 zijn diploma
electrot.-ing. verwierf, kwam hij op l Nov. van datzelfde
jaar aan het Gem. Electriciteitsbcdrijf te Groningen. Na
het vertrek in 1905 van Ir. J. M. Gritters Doublet, den toen-
maligen bedrijfsingenicur-onderdir. van hot Gem.Electr.
Bedrijf, werd hem door het College van B. & W. de techn.
leiding opgedragen als waarn. oiiderdir. Deze functie be-
kleedde hij slechts een jaar, waarna de fabrieken van
gas en electriciteit, welke toen onder de Directie van
D. A. Payens stonden, werden gesplitst, zoodat aan het
hoofd van elk der bedrijven een Directeur werd aange-
steld. Met ingang van l Apr. 1906 ontving L. zijn benoe-
ming tot adj.-Directeur in vasten dienst, waarna hem ten-
slotte op 7 Febr. 1938 het directoraat van bovengenoemd
bedrijf werd opgedragen. - Voor studie bereisde hij in den
loop der jaren hoofdzakelijk Duitschland. — L. houdt zeer
veel van techn. literatuur en muziek, en rekent schaatsen-
rijden, bridgen en het maken van fietstochten tot zijn ont-
spanningen. — Bloemstraat 50, Groningen.

groote fabrieks-elect.


