
Moorman, Jacob. — Dir. van Moorman's Periodieke Pers
N".V., 's-Gravenhage. - Geb. 9 Mrt. 1884 te 's-Gravenhage.
- Gen. op 30 Oct. 1908 te 's-Gravenhage met Wilhelmina
Theodora D'hont, geb. 16 Oct. 1883. - Kinderen: Mr. Cla-
ziena Pieternella, geb. 2 Dec. 1910, geh. met Mr. A. van
Leggelo; Johanna Jacoba, geb. 5 Jan. 1914, geh. met
K. S. O. v. Kappen. — Na zijn schoolopleiding te heb-



ben genoten was
M. aanvankelijk
eenigen tijd in
de journalistiek
werkzaam. In
1906 werd hij
benoemd tot
ambtenaar bij
het Departe-
ment van Bin-
nenl. Zaken en
nog in hetzelf-
de jaar ging hij
over naar het
Dept. van Ko-
loniën, waar
hem in 1924 op
zijn verzoek eer-
vol ontslag werd
verleend. Hij
vestigde zich
verv. te 's-Gra-
venh.alsuitg.en
red. van techn.-

commercieele
vakbladen en
andere periodieken, onder den naam van Moorman's
Periodieke Pers. Deze onderneming, welke naderhand
werd omgezet in een N".V., omvat thans de volgende perio-
dieken: Hout, Staal, Water, De Polis, Het Schip, Koel-
techniek, Sportkroniek, Binnenhuis en Buitenwereld,
Alles Electrisch, Het Bouwbedrijf, Electro-Techniek,
Warmte-Techniek, Openbare Werken, Geneeskundige
Gids, De Militaire Spectator, Spoor- en Tramwegen en
Jaarboek voor Scheepvaart en Scheepsbouw. — M. nam
voorts een werkzaam aandeel aan de internationale orga-
nisatie van de vakpers en was in 1925 één der oprichters
van de „Fédération Internationale de la presse technique
et professionelle", van welker bestuur hij vele jaren deel
uitmaakte. — Hij is officier in de orde van Oranje-Nassau,
commandeur in de orde van de Witte Roos van Finland
en in de orde van Verdienste van Hongarije en ridder in de
orde van den Heiligen Karel van Monaco. Als res.-majoor
van het Reg. Grenadiers verwierf M. het 30-jarig officiers-
dienstkruis. — Van zijn hand verschenen diverse publica-
ties, o.m. „Finland, politiek, economisch en technisch",
voorts een tweetal studies over de handelsbetrekkingen
tusschen Nederland en Finland, een vertaling van B6 Yin
Ra's hoofdwerk „Het Boek van den Levenden God" en
talrijke artikelen in tijdschriften op het gebied van eco-
nomie, internationale politiek, techniek, handel, sport en
tourisme. - Hij ondernam in den loop der jaren verschei-
dene reizen naar Finland en Zweden, Hongarije, de Rand-
staten en den Balkan, met welke landen hij vele betrek-
kingen onderhoudt. - M. is voorts een bekend figuur en een
bekwaam organisator in de sportwereld, o.m. voorz. van
den Haagschen Voetbalbond, bestuurslid van den
K.N.V.B. en oud-voorz. van de Kon. Ned. Athletiek Unie.
- Zwarte weg l, 's-Gravenhage.


