
Ploeger, Jacobus. - Dir. der Technische Bedrijven te
Apeldoorn. - Geb. 18 April 1884 te Amsterdam. - Ouders:
Jan Ploeger, geb. 14 April 1855, overl. Nov. 1921, en Mar-
garetha Berendina Muller, geb. 19 Mei 1855. - Geh. met
Cornelia Tielemans, geb. 12 Sept. 1882. - Kinderen: Ja-
cobus Pieter. geb. 7 Jan, 1908; Adriana Margaretha, geb.
30 Oct. 1909; Jan, geb. 23 April 1916. -P. genoot M.U.L.O.
te Amsterdam. Kort daarop trad hij als volontair in
dienst bij het laboratorium van de Wester-Suikerraffi-
naderij te Amsterdam. In 1901 vertrok hij naar Duitsch-
land, waar hij op verschillende laboratoria en gasfabrieken
werkzaam was. Drie jaar later keerde hij naar Nederland
terug en werd er aangesteld als werkman bij de Wester-
gasfabriek te Amsterdam. In 1912 werd hij in den rang
van opzichter naar de Zuidergasfabriek te Amsterdam
overgeplaatst. Nadat P. van 1916 tot 1919 en van 1919
tot 1921 resp. als hoofdopzichter en adj.-directeur aan de
Gasfabriek te Enschede verbonden was geweest, volgde
in 1921 zijn benoeming tot directeur der Technische Be-
drijven te Purmerend. Sedert 1930 bekleedt hij deze func-
tie bij de Technische Bedrijven te Apeldoorn. Onder lei-
ding van P. is Apeldoorn een centrum van regionale gas-
voorziening geworden; de fabriek levert gas aan Beek-
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bergen, Loenen,

Hoenderloo,
Vaassen, Ernst,
Epen, Heerden
en Eerbeek. Tal-
rijk zijn de func-
ties, die P. in de
verschillende ge-
meenten waai'
hij werkzaam
was, heeft waar-
genomen. Zoo
was hij te Am-
sterdam : hoofd-
bestuurder van
de Federatie van
Gem. Werklie-
den ; lid van het
Scheidsgerecht

van Gem. Werk-
lieden en mede-
oprichter van de
eerste Volksuni-
versiteit in Ne-
derland. - Ook
te Enschede is
mede door zijn initiatief een Volksuniversiteit opgericht.
In Purmerend nam hij het secretariaat waar van de
Stoom-distributie-bedrijven in Nederland, terwijl hij daar
tevens kerkelijk ontv. van de Ned. Herv. Kerk en voor-
zitter van het college van notabelen was. Te Apeldoorn
is hij voorz. van de Ver. v. Vrijz. Herv. - Van zijn hand
verschenen vele artikelen in vakbladen, terwijl hij ook de
jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
van het Gemeente-Gasbedrijf te Apeldoorn heeft samen-
gesteld. - Zoowel uit hoofde van zijn werk, als voor studie
en genoegen bezocht hij vele landen van Europa. - In zijn
vrijen tijd verdiept P. zich gaarne in de wijsbegeerte;
hij is een liefhebber van poëzie en klassieke muziek. —
Kanaal Noord 83, Apeldoorn.


