
Kerkhoven, Eduard Silvester. - Oud-dir. van de Paraf-
finefabriek der Dordtsche Petroleum-Maatschappij. -K.,
die op 7 Deo. 1881 te Gamboeng geboren werd, stamt
zoowel van vaders- als van moederszijde uit een oud ge-
slacht van pio-
niers. Van de
zijde van zijn
moeder, Jenny
Elisabeth Hen-
riette Roose-
gaarde Bis-
schop, geb. 27
Nov. 1859 te
Batavia, is hij
een achterklein-
kind v. gouver-
neur-generaal

Daendels. Zijn
overgrootvader,
Johannes K.,
was stichter
v. d. Johannes
Kerkhoven Pol-
der in den Dol-
lard. Dank zij
den pioniersar-
beid der op hem
volgende Kerk-
hovens Holles
en v. d. Huchts
raakten de K.'s
geïnteresseerd in tal van Indische cultuurondernemingen,
in het bijzonder bij de thee- en de kinacultuur. Zoo was
K.'s grootvader, Mr. Rudolph Albert Kerkhoven stichter
van de onderneming „Ardjasari" in de Preanger en zijn
vader, Ir. Rudolph Eduard K., geboren 9 Oct. 1848 te
Dedemsvaart, stichter van de ondernemingen „Gamboeng"



„Malabar", „Taloen" en„Negla''.-Op léSept. 1905trad K.
in het huwelijk met Marie Madelaine Lambrechtsen, geb.
20 Juni 1881 te Delft, uit welke echtverbintenis drie kin-
deren zijn geboren, t.w.: Ir. Rudolf Eduard, geb. 5 Aug.
1906 te Hilversum, civiel-ingenieur bij de Neder landsch-
Indische wegenvereeniging te Bandoeng, gehuwd met
Charlotte Reuhl; Ir. Constant Lodewijk Marius, geb.
11 Eebr. 1908 te Amsterdam, scheikundig ingenieur bij
Philips, Eindhoven, en Eduard Johannes, geb. 21 Deo.
1912 te Amsterdam, werkzaam bij Philips te Johannes-
burg in Zuid-Afrika. K. was aanvankelijk werkzaam in de
petroleumindustrie, en wel in de Vereenigde Staten en
Canada. Later stichtte hij aan de overzijde van het IJ te
Amsterdam de Paraffinefabriek der Dordtsche Petroleum-
maatschappij, waarvan hij directeur werd. In 1911 is deze
maatschappij met de Koninklijke Petroleum-Maatschappij
samengesmolten. — K. was de eerste, die de methode van
het vervoer van olie in dubbele bodems van vracht-
schepen in toepassing bracht, benevens het warm hydrau-
lisch persen en alcohol-raffinage van paraffine, smeerolie,
enz. Tijdens den wereldoorlog voerde hij namens de
Nederlandsche regeering veelvuldig onderhandelingen met
het buitenland. — In 1920 vestigde hij zich zelfstandig te
A'dam. Vaak was hij werkzaam in Indië, o.a. voor de Oost-
Borneo-Mij. en tot 1930 voor de Mij. „Boeton". Onder
zijn leiding vond te Amsterdam de bouw plaats van de
groote tankinstallatie der K.N.S.M. Hij was voorts mede-
stichter en lid van de bouwcommissie der Industrieele
Club, voorz. van de bezuinigingscomm. der Mij. voor Nij-
verheid te Amsterdam, medestichter en bestuurslid van
de Ver. „Jan Pietersz. Coen" en dir. van de Landbouw-
Onderneming „De Krim", commissaris van de Landb. Mij.
„Tjisaroeni", enz. In 1916 viel hem de eer te beurt, H.M.
de Koningin te mogen geleiden door de door den waters-
nood geteisterde gebieden van Noord-Holland en op Mar-
ken. - K. is een liefhebber van sport, in het bijzonder van
zeilen en jagen. - Gedurende lange jaren was hij bestuurs-
lid van de Kon. Ned. Zeil- en Boeiver., voorz. van de
K.A.R. en Z.V. „De Hoop" en medevoorz. van het con-
gres van Watersport 1925. - Stadhouderskade 125, Am-
sterdam-Z.


