
Koning, Marinus Christiaan. - Geb. 14 Sept. 1873 te
A'dam. - Zoon van Marinus Christiaan Koning, geb. 5 Mei
1833, luit. kol. mariniers en van Jansje Hendrika Levert,
geb. 23 Juli 1842. — Gehuwd met Johanna Maria Gezina
Hoek, geb. 25
Oct. 1881. -
Kinderen: Ma-
rinus Paulus,
geb. 6 Dec.
1910;Jan Hen-
drik, geb. 16
Juli 1912; Da-
niël Albert Pie-
ter, geb. 5 Apr.
1915 en Hibe
Klaas, geb. 1(5
Sept. 1922.-K.
volgde lager-
en middclb. on-
derwijs te Am-
sterdam ; daar-
na, was hij van
1889-1893 op
het Kon. Insti-
tuut v. d. Mari-
ne te Den Hel-
der. In 1893
werd hij adel-
borst Ie kl. en
in 1897 luit. ter
zee 2e kl. Juli
1905 werd K. op eigen verzoek eervol ontslag verleend uit
den militairen dienst. Hij trad in dienst bij de Kon. Pa-ket-
vaart Mij. in Ned. Indië, als inspecteur, werd in 1912 be-
noemd tot directeur en in 1916 tot president-directeur. In
1919 nam K. ontslag bij de K.P.M., in verband met zijn
benoeming tot directeur der N.V. Stoomvaart Mij. ,
„Nederland", in welke functie hij tot 1934 werkzaam
bleef. Thans is K. nog voorzitter v. d. Raad van Bestuur
van de K.P.M.; comm. N.V. Stoom vaartmij. ,,Neder-
land" ; lid v. d. Raad van Beheer van de A'damsche
bank; comm. Handelsver. „Amsterdam" H.V.A.; pre-
sident comm. der Ned. Dokmij.; comm. „Werkspoor"
N. V.; gedel. commissaris v. h. gemengd bedrijf Vaartuigen-
dienst Suriname; voorzitter van de ver. tot steun aan
miliciens; voorzitter van den raad van bestuur der Stich-
ting Fonds Ridderdagen; lid v. d. raad van bestuur der
Noord- en Zuidholl. Rcddingmij., en voorzitter v. h. be-
stuur matrozeninstituut v. d. Kon. Ned. Roei en Zeilver.
Van 1910-1919 was K. lid van den Volksraad in Ned.
Indië. - K. is ridder in de Orde van den Ned. Leeuw en in
de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Hij be-
zocht, behalve Ned.-Indië, Zd. Amerika, China, Japan,
Australië en vele landen van Europa. - K. is een liefhebber
van de watersport. - „Koekoeksduin", Aerdenhout.


