
Kreel, Mr. Bernardus Hermanus Antonius van. - Deli
Spoorweg Maatschappij. — Geb. l Doe. 1885 te Utrecht, als
zoon v. Herman v. K., leeraar a. d. H.B.S. te Utrecht, geb.
11 Sept. 1860te Veenendaalen AlidaFrederika v.d. Berk-
hof, geboren te
Utrecht. - Geh.
op l Dec. 1914
te St. Oeden-
rode m. Johan-
na Henriëtte
Angelike de
Kooy, geb. 30
Jan.' 1887 te
St. Oedenrode.
— Uit dit huw.
is één zoon geb.
op 19 Nov.
1917, Jan Her-
man geheeten.
— v. Tt. bezocht
te Utrecht het
gymnasium en
stud. daarna
eveneens te
Utrecht in de
rechten. Op 9
Febr. J 912 pro-
moveerde hij op
Stellingen. Ge-
durende twee
maanden be-
oefende hij de advocatuur, waarna hij op l April 1912
benoemd werd tot asp. adj.-inspecteur b. d. Staatsspoor-
wegen. Op l Apr. 1917 volgde zijn benoeming tot inspec-
teur der Ned. Spoorwegen, en wel b. d. afd. vervoer te
Groningen. - In Sept. 1919 verwisselde hij deze functie
voor die van Secr. der. Deli Spoorweg-Mij, te Modan in
üeli, op l Juli 1922 werd hij secr. v. h. Amsterdamsche
kantoor dezer maatschappij en. op l Aug. 192(i directeur.
- De Deli-Spoorweg-Mij. word in 1883 door de Dcli-Mij.
opgericht, teneinde een betere vervoer mogelijkheid voor
haar producten te scheppen. Het net omvat thans 550
km ter Oostkust van Sumatra. Vrijwel alle lüuropccsche
cultuurondcrnemingen maken voor het transport harer
producten van de diensten der Üeli-Spoorwcgmaatschap-
pij gebruik. Ook het tolefoonbedrijf wordt door de Doli
Spoorweg-Mij geëxploiteerd. - v. K. is voorts voor/,, v. d.
comm. v. advies der Ned. Spoorw. en v. h. Oostkust Su-
matra Instituut, comm. v. d. Alg. Hypotheekbank, v. d.
Ned. Cocaïnefabriek, v. h. Administratiekantoor voor



Handel on .Industrie en curator v. h. Avondlyceum. -
De regeering erkende zijn verdiensten door zijn benoeming
in 1933 tot ridder i. d. Orde v. d. Ned. Leeuw. - Publi-
caties: „Het verkeer ter Oostkust van Sumatra en dat der
D.S.M, in het bijzonder" in „De Ingenieur" van 1933
no 9 en „Spoor- en Autoverkeer ter Oostkust van Su-
matra" in „De Ingenieur" van 1934 no. 13. - Elke twee
jaar maakt v. K. een inspectiereis naar Indië. — Hee-
renaracht 164 te Amsterdam.


