
Fenenga, Pieter Ruurd. - Directeur der Amsterdamsche
Droogdokmij. N.V. - Geb. 5 Jan. 1880 te Amsterdam. -
Ouders: Pieter Fenenga, geb. 4 Jan. 1843, kapitein ter
koopvaardij, en Margaretha Bengen, geb. 15 Apr. 1848. -
Geb. met Josina
Bource, geb. 16
Sept. 1879.
Kinderen: Wil-
lem, geb. 4 Mrt.
1910, bedrijfs-
ing. bij de Amst
Droogdokm i j . ;

Margaretha,
geb. 17 Juni
1917; Adriana
Cornelia, geb.
27 Sept. 1919. -
F. doorliep de
lagere school
endeS-j.H.B.S.
te Amsterdam.
In 1896 kwam
hij als leerling
bij de Amst.
Droogdokmij.

Twee jaar later
vertrok hij naar
lüngeland, waar
hij te Glasgow
en Liverpooï op
scheepswerven

werkzaam was; daarna was hij techn. vertegenwoordiger
van Alfred Holt in Suez. - In Holland teruggekeerd, trad
hij wederom in dienst van de Amst. Droogdokmij. als
bedrijfschef, om na korten tijd tot onder-directeur be-
noemd te worden. Sinds 1927 is F. thans directeur van
deze mij. De Amsterdamsche Droogdokmij. N.V. werd op
4 Sept. 1877 door eenige vooraanstaande figuren in reedcrs-
kringen opgericht te Amsterdam, teneinde te voorzien in
de behoefte aan dokgclegcnheid aldaar. Op 25 April 187!)
werd het eerste drijvende dok, metende 4000 ton, in be-
drijf benomen. De toenemende scheepvaart en groeiende
omvang van het bedrijf noopten tot aanschaffing van vier
nieuwe drijvende dokken, 3000, 7500, 16500 en 25000 ton
metend, en resp. in 1885, 1899, 1911 en in 1925 in gebruik
genomen. Het aantal werknemers, dat bij de oprichting
50 bedroeg, is uitgebreid lot ongeveer 1000 personen. Aan-
vankelijk was het bedrijf aangewezen op do Amsterdam-
sche reederijen; vooral na den wereldoorlog echter namen
de werkzaamheden voor het buitenland dermate toe, dat



de/e die voor het binnenland thans verre overtreffen.
F. bekleedt talrijke bestuursfuncties. Zoo is hij comm.
van de Sleep- en Urinkwaterdienst v/h H. Rutters, Am-
sterdam; comm. N.V. Huizenbouw over het IJ; comm.
N.V. Houthandel v/h P. C. Groot; teclm. adviseur Zee-
haven en Kolenstation „Sabang"; lid v. d. raad v. d.
scheepvaart; bestuursl. Mij. v. d. Werkenden Stand;
bestuursl. ver. „Amsterdam Noord"; bestuursl. van het
Bureau voor Beroepskeuze en voorz. der Ver. v. Jongere
Werkloozen over het IJ. - Ben Kon. onderscheiding viel
P. ten deel, nl. zijn benoeming tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau. — Hij bezocht geheel Europa en Noord-
Amerika. - Meeuwenlaan 21, Amsterdam-N.


