
Boele, Ir. Pieter. — Dir. v. Boele's Scheepswerven en
Machinefabriek. - Geb. 31 Juli 1896 te Slikkerveer, uit
het huw. v. Pieter Cornelis B., eveneens dir. van boven-
genoemde onderneming, geb. 26 Febr. 1862 te Slikkerveer
en Geertruida
Anna van der
Giesseii, geb. 13
Maart 1869 te
Krimpen a/d
IJssel. — B . trad
op 15 Juli 1926
te Rotterdam
in het huw. met
Johanna Wil-
helmina Geer-
truida Rijsdij k,
geb. 26 Juni
1898 te H.I.
Ambacht. - Uit
dit huw. zijn
t wee zoons geb.,
t.w. op 10 Juni
1927 Pieter Cor-
nelis en op 13
Juli 1929 Geert
Jan. • Ir. B.
behoort tot een
oud geslacht
van scheeps-
bouwers, zoowel
van moeders-
als van vaderszijde. De eene generatie na de andere legde
zich op dit bedrijf toe en zoo was ook B. van jongsaf voor
den scheepsbouw voorbestemd. Nadat hij te Dordrecht
de H.B.S. had bezocht, ging hij te Delft stud. en behaalde
in 1926 het diploma van scheepsbouwkundig ingenieur.
In 1926 werd hij daarop tot adj.-dir. en in 1930 tot dir. der



.genoemde maatschappij aangesteld. - In den beginne
werden uitsluitend houten zeilschepen op de werf te Slik-
kerveer gebouwd, later ijzeren schepen met hulpstoom-
yermogen en tenslotte stalen rivier- en zeeschepen. Sinds
1870 zijn omstreeks 880 schepen gebouwd, w.o. het jacht
.van den Sjah van Perzië. Daar de werf te Slikkerveer ten-
slotte te klein bleek te zijn, werd in 1896 te Bolnes een
tweede werf opgericht, waaraan verbonden een bedrijf
voor machine- en ketelbouw en een speciale reparatie-
inrichting. Op deze werf zijn schepen tot 10.000 ton ge-
bouwd. - Ook in het openbare leven speelt B. een belang-
rijke rol. Hij is commissaris der reederij van der Schuyt
te Rotterdam, lid van den Gemeenteraad van Ridderkerk,
voorzitter van de Bijz. Vrijw. Landstorm afd. Ridderkerk,
bestuurslid v. d. cursus van jeugdige werkloozen en de
avondvakteekenschool van het Nijverheidsonderwijs,
van diverse vereenigingen en bestuurslid voor wett. risico,
aangesloten bij Centraal Beheer. — B. heeft lezingen over
scheepsbouw gehouden. Voor studiedoeleinden heeft hij
reizen naar Portugal, Marokko, Italië, Engeland, België
en Duitschland gemaakt. Hij is een groot sportliefhebber,
in het bijzonder van zeilen, paardrijden, roeien en wande-
len, w.o. de vierdaagsche. — B 41, Slikkerveer.


