
Lohr, Herman. - Ingenieur. - Directeur der Prov. Geld.
Electriciteits Mij. te Arnhem. - Geb. 14 Juli ] 871 te Sema-



rang (Ned. Oost-Indië). - Vader: Christiaan Pieter Lohr,
President Factory Ned. Handel Mij. te Batavia; Moeder:
Sally Gijsberta Elisa van Gennep. — Geh. niet Henriëtto
Antoinette Resink. - Kinderen: Marina, geb. l Augus-
tus 1903 te Amsterdam; Sally, gob. 20 Juni 1905 te
Amsterdam; Henriëtte Antoinette, geb. l Juli 1901 te
Haarlem. — L. kwam als jongeman van 15 jaar naar
Nederland en doorliep de H.B.S. te Haarlem. Zijn studie-
lust en belangstelling voor techniek leidden in 1890 tot
zijn inschrijving als student aan de Technische Hooge-
school te Delft. In 1895 werd hem het Ingenieurs-
diploma uitgereikt en hierna volgden enkele jaren van
practischen arbeid bij de Schuckert-Werke te Neuren-
berg. In 1896 aanvaardde hij een werkkring bij de
Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebrs. Figee,
tot 1902, waarna hij naar Amsterdam verhuisde, waar
hij de benoeming aanvaard had tot Ingenieur-On der-
directeur van de Gem. Eloctr. Werken. Hij werd hier
belast met het ontwerpen van de Eerste Gem. Centrale
aan de Hoogte-
Kadijk. In 1904
kwam deze Cen-
trale gereed.
Drie jaar later
kwam L. in
dienst van de
Gemeente Nij-
megen, waarbij
opdracht kreeg
plannen te ont-
werpen, voor
een Gem. Elec-
trisch Bedrijf
en een Electr.

Tram bedrijf.
Augustus 1907
werden deze
plannen bij het

Gemeentebe-
stuur inge-

diend, waarna
tot uitvoering
daarvan be-
sloten werd en
L. werd be-
noemd tot di-
recteur der Gemeente-Elcctr. werken en der Gemeentc-
Tram in die gemeente. - Bij de oprichting van de Pro-
vinciale Geldersche Electriciteits Mij. N.V. te Arnhem in
1915, werd L. benoemd tot Directeur van het provin-
ciale bedrijf. In den loop der jaren heeft deze onder-
neming zich onder zijn leiding sterk uitgebreid. - L.
maakte voorts deel uit van tal van commissies. Van 1910
tot 1914 had hij zitting in de eerste Staatscommissie-
I Jsselstcin, welke rapport moest uitbrengen over de Electr.
Voorziening in ons land. Voorts was hij Lid van de Staats-
commissie 30 Mei 1921, ingesteld tot voorlichting omtrent
Voorzieningen in ons land; tenslotte in 1937 maakte hij
deel uit van de Ministerieele Commissie inzake samen-
werking van Overheidsbedrijven en installateurs volgens
het besluit van 22 Mei 1936. - L. is Voorzitter van de
Verecniging van Directeuren van Electr. Bedrijven in
Nederland. In 1921 erkende de Ned. Regeering zijn ver-
diensten door hem te benoemen tot Ridder in de Orde
van den Nederlandschen Leeuw. - Van zijn hand zagen
verschillende artikelen het licht over de Electriciteits-
Voorziening in het algemeen. - Hij houdt zich in zijn
vrijen tijd gaarne onledig met litcratmir en is bovendien
een groot kunst- en muziekliefhebber. — Utrechtsche-
straatweg 55, Arnhem.


