
Everts, Johan Wienik Bernard. - Directeur in Neder-
land der N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij. -
Op 2 Mrt. 1885 te Bussum geb. als zoon van Johan Fredrik
.Everts, in leven gemeentearchitect, en Femmetje Brou-
wer. - Geh. met
Elisabeth Kerk-
kamp. — Kinde-
ren: Wienik,
geb. 28 Mei
1912, scheeps-
bouwkundige

bij de K.P.M.;
Dorothea, geb.
7 Nov. 1914;
geh. met Jan
Goedkoop, pro-
curatiehouder

bij de reederij
voorheen Gebr.
Goedkoop; Wil-
helmine Fredri-
ka, geb. 22 Nov.
1918. - Na te
Amersfoort de
5-jarige H.'B.S.
te hebben door-
loopen, werd E.
opgeleid, tot ad-
junct-ad rnini-

strateur bij de
Kon. Marine;

hij werd in 1910 als officier van administratie 2e ld. op
verzoek eervol ontslagen. - Op 22 Juli 1914 kwam hij bij
de N.V. Kon. Paketvaart-Mij., nadat hij gedurende vier
jaar bij haar agente, de N.V. de Scheepsagentuur, v.h. de
Wed. Daendels werkzaam was geweest. Bij de K.P.M.
was hij van l Oct. 1918-1 Nov. 1924 Chef'van Dienst;
op l Jan. 1925 werd hij, nadat hij gedurende twee maan-
den als wnd. directeur was opgetreden, benoemd tot direc-
teur in Ned.-Indië. - Precies zeven jaar later volgde zijn
benoeming tot president-directeur in Indië en sinds l Mei
1938 bekleedt hij zijn tegenwoordigen post. Verder is hij



comm. van de Ned. Handel-Mij., van de Ned.-Indische
Steenk. Handel Mij.; van de N.V. Mijnbouw Mij. „Boe-
ton" van de N.V. Houtaaiikap Mij. „Noenoekaii" en van
de Ned. Scheepsbouw-Mij., vice-voorz. van den raad van
beheer van de Ned. Mij. voor Nieuw-Guinea, lid van de
comm. voor den Ned.-Zuid Afrik. Handel. In Indië was
hij o.m. pres.-comm. van de Javasche Bank, vice-voorz.
van den raad van commissarissen van de Ned.-Indische
Escompto Mij., comm. van de Ned.-Indische Levensverz.
Mij. en van de G.E.B.E.O.; curator der Techn. Hooge-
school te Bandoeng, lid van den Kolonisatie Raad en
vice-voorz. van de Kamer van Koophandel te Batavia. -
E. bereisde China, Afrika en Australië. - E. is ridder in de
orde van den Ned. Leeuw. - Stadhouderslaan 37, 's-Gra-
venhage.


