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Blomhert, Ir. Adolf. - Directeur van het Gemeente-
Electriciteitsbedrijf te Dordrecht. - Geb. 12 Mei 1876 te
Nijmegen als zoon van Pauline Johanna Koopman en
Adolf Blomhert, uitgever, later fabrikant. - Geh. 23 Mei

1907 te HU ver-

P sum met Susan-
na Wilhelmina
van Marken, die

mim 22 Dec. 1932
overleed. Hertr.
23 April 1936 te
Rotterdam met
Mr. Jacoba Ot-

/ toline Knottne-
rus, oud-secr.
van den Voog-
dijraad te Bot-
ter dam.-B. be-
zocht de H.B.S.
te Nijmegen en
liet zich daarna
als student in-
schrijven aan
de Polytechni-
sche School te
Delft, waar hij
in 1900 het di-
ploma w.i. be-
haalde. Van
1900-1902 was
hij als ingenieur

werkzaam bij de Helios A.G. te Keulen-Ehrenfeld; vervol-
gens werd hij op de afd. electriciteit geplaatst van het
hoofdkantoor van de H.IJ.S.M. te Amsterdam. In Sept.
1909 aanvaardde Ir. B. de functie van onder-directeur-ing.
van het Gem. Electriciteits- en Trambedrij f te Utrecht en
den Isten Jan. 1917 den post van directeur van het Gem.
Electr. bedrijf te Dordrecht. Dit bedrijf heeft zich in den
loop van de laatste 20 jaren zeer uitgebreid; het aantal
gemeenten dat van Dordrecht stroom betrekt is van 12 tot
75 gestegen. - Voorts is Ir. B. lid van het dagel. bestuur



van de Middelbaar Techn. School te Dordrecht; oud-lid
van de Comm. van toezicht op het Middelbaar Onderwijs
te Dordrecht; comm. van den Keuringsdienst voor Electro-
technische Materialen te Arnhem (Kema); oud-comm. der
Coöp. Inkoop-Vereen, van Metaalindustrieelen G.A. te
Rotterdam; oud-voorz. van de Vakafd. Electrotechniek
en Technische Natuurkunde van het Kon. Inst. van Inge-
nieurs en oud-bestuurslid van de vereen, van Directeuren
van Electriciteitsbedrijven in Nederland. — B. maakte in
1935 een reis naar Curacao om daar als arbiter op te treden
in een geschil tusschen het Gouvernement en de Ned. Ind.
Gas Mij. - Vrieseweg 66, Dordrecht.


