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Noest, Johannes. - Directeur Wm. H. Muller & Co.
(London) Ltd te Londen; vertegenwoordiger voor Groot-
Britannië van de Algemeene Nederlandscho Vereeniging
voor Vreemdelingenverkeer te 's-Gravenhage. — Den len
Maart 1889 te
Vlissingen geb.
als zoon van
Adriana Busquet
en Antonie Aart
Noest, ambte-
naar bij de Pos-
terijen. — Hij
huwde op 30
Sept. 1915 met
Adriana Jose-
phina Depaep.
- Zoon: Andre-
as Johannes
Frangois, geb.
10 NOT. 1917. te

Gravesend
(Kent). -N. ge-
noot zijn oplei-
ding door mid-
del van privaat-
lessen. Hij be-
gon zijn loop-
baan in 1903 bij
de firma van
Boven & de Ko-
nink, Expedit.
te Vlissingen en kwam in 1904 in dienst bij de Stoomvaart
Mij. „Zeeland", waar hij op verschillende af doelingen
werkzaam was, om vervolgens in 1911 op het passage-
bureau te Londen te worden geplaatst. Begin 1915 werd
hij benoemd tot vertegenwoordiger aan de haven van
aankomst van de schepen der St. Mij. Zeeland in Enge-
land, welke functie hij waarnam te Tilburydocks, Gra-
vesend, Southwold en Boston (Lincolnshire), in welke
laatste plaats hij verbleef in verband met het vervoer
van oorlogsgewonden. - Na afloop van den wereld-oor-
log in 1918 werd hij benoemd tot vertegenwoordiger
der Mij. „Zeeland" te Folkestone. Daar was hij tevens
vice-consul der Nederlanden, consul van. den A.N.W.B.
en vertegenwoordiger voor Folkestone voor de Algemeene
Neder). Vereen, voor Vreemdelingenverkeer, l Jan. 1927
werd de dienst van Folkestone naar Harwich overgeplaatst,
waar hij eenigen tijd den dienst regelde, om daarna over
te gaan naar de fa. Wm. H. Muller & Co. Hoofd Agenten
te Londen, waar hij werd benoemd tot hoofd van de Zee-
land-afdeeling in Engeland; vier jaar later volgde zijn
aanstelling als chef van de continentale afdeeling der pas-
sage-bureaux in Engeland, waaronder thans ressorteeren
de hoofdagentschappen van de Mij. „Zeeland", Batavier-
lijn, K.L.M, en de Nederl. Spoorwegen. - In 1931 vond
tevens zijn benoeming plaats tot Vertegenwoordiger voor
Groot-Britannië van de Nederl. Vereen, voor VreemdeLn-
genverkeer. In Mei 1938 volgde zijn benoeming tot lid van
de Directie van Wm. H. Muller & Co. (London) Ltd. - N.
is ridder in de orde van Oranje-Nassau. - p/a Wm. H. Mul-
ler & Co (London) Ltd, 66 Haymarket, Londen S.W. I.


